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تقديم
،الكبرىالقوىبينالصراعحسمفىهاماًدوراًالذريةاألسلحةفيهتلعبجديدعصرببدايةإيذاناًهيروشيمامأساةكانت
كالجانبمنالنووىالردعلتوفيروتطويرهالرهيبالسالحهذاأسرارإمتالكإلىيهدفجديدنوعمنلتسابقوبداية

اإلتحادبزعامةاالشتراكىالمعسكر: وهماالثانيةالعالميةالحربمابعدعالمفىلوجهوجهآبرزااللذانالمعسكرين
.أخرىجهةمناألمريكيةالمتحدةالوالياتبزعامةاإلمبريالىوالمعسكر، جهةمنالسوفياتى

ترتبتالتىواآلثارالمسأساةأبعادتصورإنسانيةتاريخيةوثيقةيمثلالعربيةقراءإلىتقديمهيسعدنىالذىالكتابوهذا
أغسطسمنالسادسصباحبدايتهمنذالحادثعاصرعيانشاهدتدوينهاعلىحرصيومياتعنعبارةوهى، عليها

تسلتحينالعامنفسمنسبتمبرآخرحتىبالمدينةالمواصالتمصلحةلمستشفىكمديرالمسئوليةموقعمن1945
.أمريكيةطبيةلجنةالمستشفىإدارة

كانتطبيةبمجلةاليابانيةباللغةمانشرتأولاليومياتنشرتوقد، هاتشيامتشهيكوالدكتورهواليومياتوصاحب
وطبعباليابانيةنشركتابفىجمعتثم"  كوايجاشنتى "أسمتحملاليابانيةالمواصالتبوزارةالطبيةاإلدارةتصدرها

اليابانيناألطباءمنالمستشفىإدارةتسلمتالتىاألمريكيةالطبيةاللجنةعضوولزوارنرالدكتورقامكما،طبعاتعدة
ثقةكسبفىنجحقدوكان، اإلنجليزيةإلىالكتاببترجمةاليابانيةيجيدكانالذىكارولينانورثبجامعةواألستاذ
نشرهلمامطابقةصورةجاءتحتىمنهاجزءكلعلىوأطلعهالترجمةعلىموافقتهعلىفحصلوصداقتهالمؤلف
.اليابانيةباللغةالمؤلف

منهصدرتثم، كارولينانورثجامعةنفقةعلى1955عامفى" هيروشيمايوميات "بعنوانباإلنجليزيةالكتابطبعوقد
ترجموقداإلنجليزيةالترجمةعلىتعتمدالعربيةقراءإلىأقدمهاالتىالترجمةوهذه، ذاتهاباللغةطبعاتخمسذلكبعذ

.بتعريبهنقومأنقبلأخرىلغة17إلىالكتاب

،بطوكيوالناميةالدولاقتصادياتبمعهدزائركزميلاليابانإلىدعيتحين1972عامإلىبالقضيةصلتىوترجع
منيناالتى1967هزيمةبهموممثقلةبنفسهناكإلىفذهبت، العامونصفعاملمدةاألجنبيةللدراساتطوكيووجامعة

ونجاساكىهيروشيماشطروجهىأيممأنالطبيعىمنوكان.إسرائيل: العالميةاإلمبرباليةربيبةمعمواجهةفىبها
هيروشيمابجامعةاألوسطالشرقدراساتأساتذةمنالرفاقبعضبرغبتىوعلم.هناكاإلمبرباليةبصماتآثارألشهد

يقعالذى" السالممتحف "سوىالجللالتاريخىالحادثذلكآثارمنأشهدلموهناك.المدينةلزيارةإلىالدعوةفوجهوا
مبانىمنعليهأبقىالذىالمبنىأطاللشهدتكما، أوتانهرمنبعدغيروعلىهيروشيماحديدسكةمحطةمنبالقرب
.بالمدينةحاقالذىالدماربصماتويحملالنهرعلىيطلالذىوالصناعةالعلوممتحفمبنىوهوالقديمةالمدينة

دراسبحس –فربطت" وشيماهيريوميات "كتابيدىفىووقع، السالمبمتحفرأيتهاالتىاآلثاروجدانىوهزت
قراءإلىالتاريخيةاإلنسانيةالوثيقةهذهنقلعلىالعزموعقدت، أمامىالماثلةالمأساةوآثارالمؤلفشهادةبين– التاريخ
الذىالمسرحمعالمألستطلعالمدينةبأرجاءخاللهاطوفت، باليابانوجودىخاللمراتثالثهيروشيمافزرت، العربية
الذريةالقنبلةخلفتهماأنقاضعلىبنيتجديدةمدينةعندئذرأيتهاالتىهيروشيماكانتوإن.الكتابحواداثعليهدرات

يضمالذىالذرىاإلشعاعمرضىمركززيارةأعطتىمابقدر، الحوادثجوتصورعلىأعانتنيأنهاغير، دمارمن
.الناسفىالحادثتركهالذىاألثرعنإنطباعاًالمأساةضحايامنالموتىأنصاف– شئتإن –قلأواألحياءأنصاف

بيوميوماًيكتبهاكانيومياتشكلعلىهاتشياالدكتورمؤلفهدونهفقدالعربالقراءيدىبينأصعهالذىالكتابعنأما
المواصالتلمستشفىكمديرالجساممسئولياتهحالتإذاأخرىأحياناًواحدوقتفىأيامبضعةحوادثيكتبأو، أحياناً
وفى، حرفاًعليهايزدفلمسمعهاالتىالرواياتنقلفىأميناًكانأنهالمؤلفويوكد.للكتابةالوقتمنفضلالتماسدون

األطباءمنمعهوالعاملينواجهتهالتىالطيبةالمشكالتبرصدخاصةبصفةواهتم.مبالغةدونشاهدهعماالتعبير
لهمجهولةكانتالتىالذرىاإلشعاعمرضألعراضيومياتهمنعديدةسطوراًفأفرد، الحادثبعدوالممرضات

أخرىناحيةمنيهتمولكنه.الموضوعبهذاللمهتمينهامةمادةالزوايةهذهمنيقدمفهو، الحينذلكفىولمساعديه
نظامعلىالمريرالنقدمنأضواءويلقى، الهزيمةبعداليابانىالشعبعاناهالذىالنفسىالتمزقعنبالغبصدقبالتعبير

منوهو، أفضلمستقبلفى– الوقتذلكفى –اليابانىالشعبأملعنويعبر، الحربفىاليابانورطالذىالفاشىالحكم
.سواءحدعلىوالسياسىللمؤرخالقيمةبالغةمادةيقدمالزوايةهذه

"هيروشيماإلىالطريق "بعنوانفصالفعقدتللموضوعالعربىالقارئذهنأمهدأندونالكتابنصأقدمأنأشأولم
ورطتالتىاإلمبرياليةواألطماع، اليابانفىالفاشىالنظامأفرزتالتىواالجتماعيةاالقتصاديةالظروففيهبينت

للقنبلةاألمريكيةالمتحدةالوالياتإستخدامومبررات، الهزيمةعلىترتبتالتىواألثار، الثانيةالعالميةالحربفىاليابان
تتضححتى، الباسفيكىبمعركةعرففيمااليابانيةالعسكريةالمقاومةإنهياررغمبالذرتاليابانضدالحربفىالذرية
.التاريخيةالمأساةهذهجوانبالقارئأماموتجلوالصورةمعالم
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الكتاببهوامششرحهاعلىحرصتفقد، اليابانيةوالتقاليدبالعاداتتتصلالتىبالمصطلحاتحفلقدالكتابكانولما
.والمعايشةالدراسةخاللمناليابانىبالتراثمعرفةمنلىتوفرماحدودفىمواضعهافى

عنترجمتهاالحادثعاصرواالذينالعيانشهودبعضشهاداتضمنتهامالحقللكتاباألصلىالنصإلىوأضفت
السالممجلسعنالمنبثقةونجاساكىهيروشيمافىالحقائقتقصىلجنة1972عامفىأصدرتهباألنجليزيةكتاب

.للفائدةوإستكماالاليابانى

بمجالاليتصلمماالدمويةبالدورةتتعلقأموربمعالجةمؤلفهوإهتم، والطبيةالعلميةبالمصطلحاتالكتابحفلوقد
بجامعةالعلوموكليةبقطرالتربيةبكليةالكيمياءأستاذحربالدينعزالدكنورالزميلمنوجدتولكنى، المؤرخدراسة
العلوموكليةبقطرالتربيةبكليةالحيوانعلمأستاذسعودفتحىالدكتورصديقىعلممنإستفدتكما، عونكلاألزهر
المكونةاألعضاءودورالدموتركيبالدمويةالدورةحولطويلةأحديثبيننادارتفكم، الكثيرالشئشمسعينبجامعة

مانقلعلىذلكفأعاننى، عزيزوعلمجميلبصبرحولهاأسئلتىعنأجابالتىالنقاطمنوغيرهااالنسانجسمفىللدم
.بالفضلعرفاناًوالتقديربالشكرأتوجهالكريمينالزميلينهذينفإلى، ودقةبأمانةالمؤلفكتبه

قمتالتىاإلستطالعيةرحالتىخاللمرتينإستضافتىالتىهيروشيمالجامعةواإلمتنانبالشكرأتقدمأنإالواليسعى
دراساتوأساتذةالجامعةبتلكالتاريخقسمبالشكروأخص، الكتابهذافىهاتشياالدكتورأوردهاالتىاألماكنلزيارةبها

كما.صدربرحابةعليهمطرحتهاالتىاألسئلةعنواإلجابةمهمتىتيسيرفىجهداًيدخروالمالذيناألوسطالشرق
.للمدينةالثالثةالزيارةسبيللىيسرالذىبطوكيوالناميةالدولاقتصادياتمعهدإلىبالشكرأتوجه

كانتذاإأما، لىالعونبتقديمتفضلوامنجميعإلىذلكفمرد، قشيبثوبفىالكتابهذاإخراجفىوفقتقدكنتوإذا
.سواىبجريرتهايؤخذفالهناتأومآخذثمة

1977مايو30فىالدوحة

حامدعباسرءوف. د
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هيروشيماإلىالطريق
كدولةاليابانيرزتحتىينصرمالقرنكادوما، عشرالتاسعالقرنمناألخيرالربعفىحديثةدولةإلىاليابانتحولبدأ

علىعسكريانصراًوحققتوإستعمرتهاكوريافإجتاحت، منهاالقريبةاألسيويةالبلدانإلىأطماعهاإمتدتصناعية
مناألولالعقدنهايةمنذأبوابهاتدقفبدأتالصينإلىتطلعتثم، كبيردوىلهكان1904عامفىالقيصريةروسيا
الصينحكومةجانبمنعنيفةبمقاومةووجهوااليابانيينأنغير.ومنغوليامنشورياإلىنفوذهاوإمتدالعشرينالقرن

المقاومةمواجهةفى– الخاصةمسئوليتهمعلى –إيجابيةبصورةالتصرفإلىهناكاليابانيةالقواتقادةوإضطرالوطنية
اليابانىالشعبامامالمثلبذلكفضربوا، 1931عامفىبإحتاللهامنشوريافىبالدهمأقدامتثبيتفىونجحوا، الصنية

نهايةمنذالحكمعلىتعاقبتالتىاألحزابحكوماتأفسدتهماإصالحفىالمنشودأملهالعسكريينهؤالءفىرأىالذى
.القائماللبرالىالدستورظلفىاألولىالعاليمةالحرب

اليابانفىالفاشيةقيام
كلنسمةمليونبمعدلفيهيتزايدونالسكانكانوقتفى، الكبيرالعالمىبلكسادبالغاًتأثرااليابانىاالقتصادتأثرفقد
عاممنذتفاقمتالتىالبطالةلمشكلةحلوإيجادللسكانالضروريةالتموينيةالموادتوفيرعنالحكومةوعجزت، عام

ربقةفىيقعونفكانواالفالحونأما، العاطلينالعمالجيشإلىسنوياًنسمةألفبأربعمائةيقدرماينضمفكان1930
وأخذ، التجارصغاروأفلس، ديونهموسدادعائالتهمحاجةلسديكفىالاألرضريعوأصبح، كواهلهمأثقلتالتىالديون
ووقفت، والصناعىالمالىالقطاعوإحتكرت، البالداقتصادياتفىتحكمتمحدودةعائالتأيدىفىيتركزالمالرأس
البورجوازيةمصالحعنتعبيرهافىإتفقتولكنهاأسماؤهاوإختلفت، السلطةمقاعدتبادلتالتىاألحزابحكوماتوراء

.الواسعةالزراعيةالمصالحوأصحاباليابانية

زادمما1929عاممنذالتناقصفىاليابانصادراتفبدأت، االقتصادىالكسادلمشكلةحلإيجادعنالحكومةوعجزت
عهدفىإستشرىالذىالفسادبانتقاداألصواتوإرتفعت، السلطةواجهتالتىوالخارجيةالداخليةالمشاكلحدةمن

فىاليابانىللوجودالصنيةالمقاومةمواجهةفىتراخيهاالحكوماتهذهعلىونعت، العشريناتمنذالحزينةالحكومات
القائمالحزبىالحكمنظامصالحيةفىيشككونكانواالذينألولئكمهيئاالسياسىالمسرحوأصبح.ومنغوليامنشوريا

.نصابهاإلىاألمورتعيدوطنيةقيادةإلىاليابانبحاجةوالقائلين، الغربيةاللبراليةأسسعلى

،اليابانفىالسياسيةالساحةعلىغربيةتكنلمرفعتهاالتىالشعاراتولكن، 1931عامفىالمعارضةخطورةوازدادت
الشعراتهذهوتركزت.الحديثةاليابانأسسخاللهوضعتالذى) 1912 – 1867 (مايجىعصرإلىتمتدفجذورها

–نظرهمفى –تعدفاليابان، آسياشعوبسائرعلىيتميزاليابانىالشعببأنواإلعتقاد، لالمبراطورالمطلقالوالءعلى
لهاأرضوهى، لآللهةالبكراالبنبمثابةفهى، العالمبلدانلبقيةصنعهاقبلصنعتهااآللهةألنقاطبةالعالمبالدأعظم

ينحدروناليابانأباطرةكانولما، الدنيابالدأعظمجعلهاعلىيعملواأنأبنائهاعلىوجبثمومن، واحترامهاقداستها
.واالمبراطورالوطنأجلمنبالنفسالتضحيةيابانىكلعلىيفرضمقدسواجبلهمفالوالءاآللهةنسلمن

كانالعشريناتحتىعددهاولكن، التقليدىاليابانىالتراثمنالمستمدةاألفكارلهذهبالترويجالجمعياتمنالعديدوقامت
تلقىحيث– خاصةبصفة –الريففىنشاطهاوإتسع، البالدأرجاءجميعفىإنتشرتالعشريناتأواخروفىمحدودا،

أنهاغيرجمعية،ستمائةعلىيربوبماالعشريناتنهايةعندعددهاوقدر،الفالحينجماهيربينرواجااألفكارهذهمثل
فىوالدستوريةالحكوميةوالمؤسساتالقرارصنععلىفعالبشكلتؤثرفلم، السياسىالمجالفىاألثرمحدودةكانت
هذهكفةفرجحت، المتطرفةالجمعياتهذهإحدىوراءهتقفكانتالذى1931عامفىمنشورياحادثكانحتى، البالد

.عداهاماعلىالشوفينيةاإلتجاهات

بالديمقراطيةذرعايضيقونكانواالذينالعسكريينإلىقيادتهمزمامسلموااإلتجاهاتهذهأصحابقاعدةإتسعتوحين
هذهمعيتعاطفون– صغارهموخاصة –والبحريةالجيشضباطوكان.العسكرىالتوسعسياسةإلىويميلون، اللبرالية

فىاليابانعاشتهالذى –اللبرالىالحكمنظامفىورأوا، مبادئهاوإعتنقوا، عضويتهاإلىبعضهموإنضم، الجمعيات
إلىالسبيل– الواسعةالزراعيةالمصالحوأصحابالبرجوازيةيدفىالسلطةفيهوتركزتاألولىالعالميةالحربأعقاب
عصبالفالحونكانولما.اإلتجاههذاالمسحوقةالفالحينجماهيروأيدت، آسياشعوببينهيبتهاوضياعالبالدإنهيار
الريفيةالجماهيرقادةدوريلعبون1931عاممنذالجيشضباطبدأفقد، ريفيةأصولمنالضباطصغاروينحدر، الجيش
الطليعة "العسكريونفاعتبر.الكبيرةالرأسماليةوخاصةالبرجوازيةمواجهةفىالفالحينمصالحعنيدافعونالذين

الشعبسيادةوتحقيق، اآللهةسليلاإلمبراطورباسمللبالدالسياسةالمسيرةتصحيحتستطيعالتى" الحقيقيةالوطنية
”.العظمىاليابان "كيانوبناء، آسياشعوبعلىاليابانى

واشتغل، متواضعأصلمنإنحدرالذىساداؤآراكىالجنرالشخصيةفىبوضوحالمتطرفالوطنىاإلتجاههذاويتمثل
وأصبح، الضباطمراتبإلىوصلحتىالجيشفىوترقى، الصوياصلصةمعاملبأحدعامالالجيشفىإنخراطهقبل

وإيمانهالصارمةالعسكريةأفكارهعنينبئالمتواضعالرقيقمظهرهيكنولم1934 – 1931بينفيماللحربيةوزيراً
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وبذلك.اآللهةسليلةاإلمبراطوريةاألسرةخدمةفىوالتفانى، اإلمبراطورشأنإعالءأجلمنشئبكلبالتضحيةالشديد
،الفاشىالحكملقيامالطريقمهدالذى، اليابانفىالجديدالسياسىاإلتجاههذابلسانالرسمىالمتحدثآراكىأصبح
شعوبحسابعلىالتوسعسياسةبإنتهاجهالبالدتلكفىالطامعةاإلمبرياليةوالمصالحآسياشعوبعداءللبالدوجلب

طريقسلوكإلىتدعواالتىالتقليديةاليابانيةالعقيدةإلىفأرجعهاإلتجاهلهذاالسياسىاإلطارآراكىووضع.آسيا
الوطنىالترابعلىالشعبيةالقوىجميعوحدةعندهميعنىالذى)  Kokutai (الوطنىواإللتزام)، Kado (اإلمبراطور

وقد.األبديةحتىالخليقةبدءمنذ– أريهمفى –تمتدالتىالوحدةتلك، اإلمبراطورطريقعلىاآللهةبالدسماءوتحت
مرتبطةاليابانيجعلاإللتزاموهذا، العالمفىالسالمدعائمإرساءهدفهاعالميةبرسالةتلتزماليابانأنعلىذلكفسر

تحقيقعنتعجزالتىالضعيفةالحكوماتمنالشعوبهذهتنقذأنفعليها، آسياشرقشعوبتجاهخاصةبمسئولية
علىاليابانإمبراطورسلطةبمدإالذلكواليتم، شعوبهماستغاللفرصةللغربأتاحواالذينوالحكام، لشعوبهاالرفاهية

.بهاوالنهوضخيرهاأجلمنالشعوبهذه

وبعض“، Yuzonshaالوطنىالشعورترقيةجمعية "مثلخاصةمنظماتاأليديولوجيةلهذهالترويجمهمةوتولت
بزعامةمطلقحكمقيامضرورةحولكتاباتهماتركزتاللذانشومىوأوكاواأككىكيتامثلبهابشرواالذينالمفكرين

الزراعىاالقتصادإلىالبالدبعودةاآلخرينالمفكرينبعضوطالب، للبالدالعسكريةالقوةتدعيمعلىيعملاإلمبراطور
اإلقطاعيةاألصولذاتاليابانيةاألرستقراطيةاإلتجاههذايمينإلىيقفكانهؤالءإلىوباإلضافة.الصناعةونبذ

عصربدستورالتمسكفضلواالذيناألموالرءوسوأصحاب، البيروقراطيةوأقطاب، الجيشضباطوكبار، القديمة
النيابةلهاتتوفرمعينةطبقةيدفىالسلطةويركز، اإلمبراطورطريقعلىالمضى– رأيهمفى –يحققألنهمايجى

التقاليدإستمراريضمنيدهمفىالسلطةوبقاء، اليابانىالبيتفىاألسرةرببمركزوتتمتعاليابانيةاألمةعنالطبيعية
األولالفريقإلىإنتقلتاألمورمقاليدولكن.والثوراتالقالقلنشوبويجنبها، للبالداإلستقرارويحققالعريقةاليابانية

خاللمنمبادئهمينشرونأخذواالذينالفاشيةاإلتجاهاتأصحابالصغيرةالمتوسطةالطبقةأبناءالضباطصغارمن
.تطبيقهاعلىويحرصالمبادئبهذهيؤمنجديدجيلتنشئةبهدفالتعليميةالمناهج

آخرفىالماليةوزيرفإغتالواالعنفطريقعن1932عاممطلعفىالسلطةإلىالتدريجىزحفهمالفاشيونبدأوقد
إلىينتمىكانالذىماتوكوسايتواألميرالإلىالحكمزماماإلمبراطوروسلم، الحكومةسقطتبذلك، حزبيةحكومة
فشكل، األموالرؤوسأصحابوكبارالبالطرجالكباربثقةيتمتعمابقدرالجيشبإحترامويتمتعاألستقراطيةالطبقة
األميرالخليفتهوسارالتطرفوأنصاراإلعتدالدعاةبينوسطاطريقالنفسهاتشقأنحاولتوطنىإئتالفحكومة
الحقائبمعظمفوزعتالفاشىلإلتجاهتمثيالأكثركانتأعقبتهالتىالحكوماتولكنالدربنفسعلىسوكىكىأوكادا

.اإلتجاههذاأصحابمنالعسكريينعلىفيهاالوزارية

،المعتدليناللبرالينفوزعنفأسفرت، هؤالءآلمالمخبيةجاءت1936فبرايرفىأجريتالتىالعامةاإلنتخاباتولكن
محاولةفىفبراير26فىبانقالبالفاشيةأنصارمنالضباطصغارقاماإلنتخاباتنتيجةإعالنمنأيامأربعةوبعد
الجديدةالحكومةتشكيلفىروعىاإلنقالبفشلورغم، النظامأقطاببعضخاللهاإغتيلالسلطةعلىلإلستيالءفاشلة

بينمنالوزراءإختيارفىالحربيةوزيرفاستشير، السياسيةالحياةفىثقلهإزدادالذىالجيشجانب) مارس9(
،لهمالتأييديظهرفأخذالعسكريينمنموقفهاألحرارحزبوغير، باإلعتدالالمعروفةوالمدينةالعسكريةالشخصيات

الفاشيةلالتجاهاتمتسوىبيترأسهاوعلىالكبيرةالرأسماليةالبيوتتحمسفىتمثلجديدهامتطورحدثكما
هذهعنهتسفرقدلما، األسيويةالقارةعلىللتوسعاإلتجاهاتهذهأصحابأطالقهاالتىالدعوةوخاصة، المتطرفة
المجلسوتجاهلت، يدهافىالسلطةتركيزإلىالحكومةإتجاهذلكعنونتج.اليابانيةالرأسماليةمصالحخدمةمنالسياسة
الميزانيةفىالحكومةخصصتهاالتىالضخمةاإلعتماداتعلىفوافق، صوتهوخفتنفوذهتقلصالذى) الدايت (النيابى
ينايرفىالحكومةسقطتعندماالحكمفىالجيشتدخلوإزداد.البحريةوخاصةالعسكريةاألغراضعلىلالنفاق
مادوفومىكونويىاألميربهفإستبدل، الجديدةالوزارةفىعينالذىالحربيةوزيرشخصعلىالموافقة، فرفض1937

الذىاإلمبراطورىالبيتسلطةإلىيرمزبإعتبارهالجيشبهفإرتضى، اإلمبراطورىالبيتإلىالقرابةبصلةيمتالذى
.الوطنيةالوحدةإلىاألمةيقود

فمارسوا، عسكريةدكتاتوريةإقامةفىالمنشودأملهموتحقيقحكمهملتقبلالسياسىالمسرحتهيئةفىالفاشيونوإستمر
فىعثرةحجرتقفكانتالتىالمعارضةتالشىعلىالسياسةاإلغتيارالتوساعدت، السياسينخصومهمضداإلرهاب
جماهيرياًتأييداُلهموكسبت، موقفهمالصينفىالجيشحققهاالتىالعسكريةاإلنتصاراتودعمت، السلطةإلىطريقهم
.1940عامفىالعسكريينضغطتحتنشاطهاتوقفأنالسياسيةاألحزابوإضطرت، واسعاً

السياسةاألحزابتصفيةفىنجاحهامنالرغمفعلى، أوربافىنظيرتهاعنالبنيةفىتختلفكانتاليابانيةالفاشيةولكن
ألن، الدكتاتوردورتلعبالتىالقويةالشخصيةإفتقدتكما، األحزابتلكيرثسياسىتنظيمإقامةعنعجزتاللبرالية
،لإلمبراطورخالصاًحقاًالحكمتعتبروالتىالنظامعليهاقامالتىاأليديولوجيةمعيتنافىبالسلطةواحدشخصإنفراد
البيروقراطيةبينقسمةالوزاريةالمناصبكانتحينوعلى.البالددقةإدارةفىاإلمبراطورأداةالحكومةوتعتبر

لحسابهاتعملإحتكاريةمجموعاتصورةفىالبالداقتصادياتعلىتسيطراإلحتكاريةالرأسماليةظلت، والجيش
ضدمصالحهاعنالدفاعفىإتفقتأنهاغيرتسووزايبامتسوىالمجموعاتهذهأبرزوكانت، تنسيقدونالخاص

عامىبينفيماوالعسكريونالبيرقراطيونشكلهاالتىالمتعاقبةالحكوماتتحاولولم، االقتصادفىالدولةتدخلإتجاهات
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بسلطةالحكوماتتلكتمتعرغم، االقتصادىبالتخطيطاألخذأواالقتصادىالتدخلسياسةتفرضأن1941 – 1937
المجلسوحولت، تصدرهاكانتالتىالوزاريةوالقراراتاإلمبراطورايةالمراسيمخاللمنالبالدأمورفأدرات، مطلقة
رئاسةوكانت.اإلنتخابقاعدةعلىوالخروجأعضائهتعيينفىوتوسعت، السلطاتمنزوعةإستشاريةهيئةإلىالنيابى

.الحكومةرئيستسميةفىبارزاًدوراًالعسكريونلعبوإن، البيروقراطيةيدفىالفترةتلكخاللالحكومة

فاحتل، الثانيةالعالميةالحربفىاليابانتورطتحينالجيشورجالالبيروقراطيةبينالدقيقالتوزانهذاواختل
حتىالسلطةفىوإستمر1941أكتوبرفىالوزارةهيديكىطوجوالجنرالوشكل، الحكمفىالصدارةمكانالعسكريون

رئاستةإلىباإلضافة، الحربىواإلنتاج، والداخلية، الحربية: هىوزاريةحقائبثالثيدهفىوجمع1944أكتوبر
القطاعاتمعظموتحويل، االقتصادىالنشاطعلىالقيودفرضالحربظروفوحتمت.العامةواألركانللوزارة

وزارةطريقعنالحربخاللاإلنتاجإدارةعلىمباشراًإشرافاًالدولةوأشرفت، الحربىالمجهودلخدمةالصناعية
خاضتهاالتىالحربألن، االجراءاتهذهوجهفىالمعارضةإصبعالرأسماليةاإلحتكاراتترفعولم. الحربىاإلنتاج
.البالدتلكفىالرأسماليةاإلحتكاراتهذهومصالحآسياشرقفىاليابانىالوجودعندفاعاًكانتاليابان

آسياشرقفىاليابانىالتوسع
آخرحكمإحياءاليابانمحاولةمنالرغمفعلىواليابانالصينبينالصراع1931عامفىلمنشوريااليابانىالغزوفجر

بدعوىمنتشوكودولةباسماليابانيةالحرابأسنةعلىقامتالتىالجديدةالدولةفىالصينفىاالمبراطوريةاألسرات
المصالحصاحبةاألوربيةوالدولالوطنيةالصينحكومةإقناععناليابانعجزت، اإلقليمفىصينيةنفصاليةإحركةقيام
الذىمنشوريافىالجديدبالنظاماإلعترافعدمقرارعلىردااألممعصبةمنوإنسحبتالجديد، بالوضعالصينفى

اليابانموقففىحدثكبيراًتحوالولكن، 1937عامحتىالصينيةالمقاومةواستمرت) 1933مارس (العصبةإتخذته
العسكرىالتوسعسياسةإتباععلىوحرصهم، السلطةفىالعسكرييننفوذتزايدبدايةأيضاًيحددالذىالتاريخذلكمنذ

عرفبماواليابانالصينبينمعلنةغيرداميةحربفبدأت، البالدفىالسياسيةالساحةعلىاألرضمنمزيدلكسب
بيرلحادثبعد1941عامفىالكبيرالعالمىبالصراعإلتحمتأنمالبثت)، 1937يوليو (بولوماركوجسرحادثباسم

.هابر

تنازعفالصين، للبالداألمنتوفيرإلىبالحاجةآسياشرقىوجنوبالصينفىالتوسعسياسةاليابانىالفاشىالنظاموبرر
المتحدةوالواليات، سيبريافىلواءهاتنشراإلمبراطورىللنظامالمعاديةوالشيوعية، آسياشعوبزعامةاليابان

الطريقةعلىالصينتقسيمعلىتحفظهافبتدىبالمنطقةإهتماههاوالتخفىالهادىالمحيطفىقوياًأسطوالتبنىاألمريكية
لتوحيد، آسياشرقىجنوبوبالدالصينعلىالتامةبالسيطرةيكونإنماللبالداألمنلتحقيقالوحيدوالسبيل.اليابانية
ضرورةكبيرةعسكريةبقوةاليابانإحتفاظكانثمومن، الغربىالزحفمواجهةفىاليابانزعامةتحتكلهاالمنطقة

.القومىاألمنإعتباراتتفرضها

اليابانيونإحتل، 1937يوليو7فىهناكالصينيةبالحاميةيابانيةقوةفيهتحرشتالذىماركوبولوجسرحادثوبعد
الرئيسيةالمواصالتخطوطبذلكلتقطع" كالجان "فإحتلتمنغوليافىقواتهمتوغلتثم”، تسنتين "و"بنجبى "إقليمى

القواتإلىقاضيةضربةلتوجيه" شانسى "و" شنسى "إلىكبيرةيابانيةقوةوزحفت، السوفيتيةوروسياالصينبين
عصاباتحربضدهمشنواالذينالشيوعيينجانبمنعنيفةبمقاومةقوبلواالغزاةأنغير، هناكالصينةالشيوعية

فىاليابانخطوطكانت1941عامنهايةعنداليابانضدالحرباألمريكيةالمتحدةالوالياتدخلت، وعندماقواهمأنهكت
.1938عامعامفىبلغتهالذىالحدعندمتجمدةاإلقليمهذا

تضمنتالتى) الكومنتانج (الوطنيةالصينلحكومةشروطهمقدمواثم، اليانجتسىوادىعلىكذلكاليابانيونوسيطر
اليابانتضماقتصاديةجبهةوتكوين، بمنتشوكوواإلعتراف، الهامةاإلستراتيجيةالمواقععلىاليابانبسيطرةاإلعتراف
.جميعاًالشروطهذهشيككاىشيانجفرفض، ومنتشوكووالصين

فىصينيةحكوماتإقامةوحاولواتجاهلوها، الوطنيةالصينحكومةعلىشروطهمإمالءمناليابانيونيئسوحين
ولكنها)، 1937ديسمبر (بكينفى" الصينجمهورية "قيامفأعلنوا، منتشوكوحكومةنسقعلىلهمالخاضعةاألقاليم
برئاسةنانكنجفىأخرىحكومةاليابانيونفشكل، الشمالفىالشيوعيوننظمهاالتىالعصاباتشنتهاضروسبحربووجهت

الكومنتانجأعضاءمنعددالحكومةإلىوإنضم، المنشقالكومنتانجوعضوصنياتصنرفاقأحد" وىتشنجوانج"
معتتعاونأنالصينمصلحةمنأنترىوأنها، الصينىللشعبالوحيدالممثلأنهاالحكومةهذهوأعلنت.المنشقين
،االقتصاديةالتنميةمجالفىوالتعاونالشيوعيةضدالمشتركللدفاعاليابانمع1940نوفمبرفىمعاهدةوعقدت، اليابان

.1941يوليوفىوانجبحكومةالفاشيةأوربادولمنوغيرهاورومانياوأسبانساوإيطالياألمانياوإعترفت

شنغهاىبينفيمااليانجستىوادىمنتمتدالطبيعةبالمواردغنيةأقاليماليابانىاإلحتاللتحتالواقعةالمنطقةوضمت
مننسمةمليون200نحولهاوخضعوانجحكومةسلطةإليهاوإمتدت، شماالوتشاهاربنجبىحتىجنوباًوهانكو
نصفاليابانيونإمتلكوالتعدينوالصناعةللتجارةشركاتفتكونت، اقتصادياًالمنطقةإستغاللاليابانوبدأت.السكان

.اليابانييننحوالعداءشعوروتصفيةالسكانلتهدئةالدعايةوروجت، أسمهمها
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فىصفوفهمتنظيمأعادواوالكومنتانجالوطنيينفإن، الطبيعةبالمواردأقاليمهاوأغنىأراضيهالنصفالصينفقدورغم
والمدارسالمصانعالمتخلفةاإلقطاعيةالمنطقةهذهإلىونقلوا، كنجتشنجفىمؤقتةعاصمةوأقاموا، الداخليةالمناطق

فاستطاع، الغربىالشمالفىالمقاومةالصينىالشيوعىالحزبوقاد.الغزاةضداألمدطويلةلحربإستعداداًوالجامعات
الحزبونظم، الشمالىالصينسهلإلىشانسىمنطردهمحينبهامنواهزيمةأولفىأعقابهمعلىاليابانيينيردأن

الشيوعىللحزبالتابعةالمحررةالمنطقةكانتحتى1941عاميحلكادوما.يدهتحتالواقعةاألقاليمإدارةالشيوعى
صالحيةمدىوفى، معهمتحالفهرغمالشيوعييننوايافىيتشككبدأالكومنتاتجولكننسمةمليون50حوالىتضم

أمورهمزمامالكومنتانجيسلمواأنالشيوعيونرفضكما، إليهالجأواالتىالعصاباتوحربالطويلالنفسإستراتيجية
–أحياناً –وإصطدامهمااليابانيينمقاومةعنالطرفينمنكلإنشغالهذهالشكبذوروأثمرت، والعسكريةالسياسية
.البعضببعضهما

ولكن، اليابانىالتدخلإليقافالصينفىمشتركبعملبالقياماألمريكيةالمتحدةالوالياتتقنعأنبريطانياوحاولت
األساليبإلىالركونوتفضل، المنطقةفىالعسكرىالتورطتخشى، العالمىالكسادآثاربمعالجةمشغولةكانتاألخيرة

المتحدةالوالياتموقفتميعبسبباليابانعلىعقوباتبفرضقرارإصدارفىاألممعصبةوفشلت، الدبلوماسية
.وإيطاليا

القارةعلىحليفإلتماسعلىاليابانتشجيعإلىالصينفىاليابانىللتدخلحدلوضعالدوليةالجهودفشلوأدى
وقعتأنمالبثتثم، 1936نوفمبرفى" للشيوعيةالمنزايدالخطرضد "مشتركدفاعمعاهدةألمانيامعفوقعت، األوربية

القواتوإزدادت، الصينفىاليابانىالوجودضدالسوفياتىاإلتحادتدخلعدمضمنتوبذلك، إيطاليامعالمعاهدةنفس
منإعتباراًجديدةسياسةإنتهاجإلىاليابانولجأت.قناتهاتلنلمالتىالصينيةالمقاومةمواجهةفىضراوةاليابانية
المحتلةوالصينومنتشوكواليابانبينتنسيقإقامةمؤداها" آسيالشرقالجديدالنظام "إسمعليهاأطلقت1938نوفمبر

،الصينفىاليابانيةغيراألجنبيةالمصالحضدحرباًاليابانشنتالسياسةهذهإطاروفى.االقتصاديةاألمورفى
هذهإلىالداخليناألوربيينعالنيةتفتشوأخدت" تسنتين "فىواإلنجليزيةالفرنسيةاإلمتيازاتمناطقفحاصرت
،ولىقداألوربيةالسيطرةعصربأنتقولالتىاليابانيةالدعايةحقيقيةعلىللصنيينلتبرهنمنهاالخارجينأوالمناطق

،اليابانحليفةأللمانياالتابعةالمناطقاإلجراءاتهذهمنتسلمولم.الغربيةالسيطرةمنآسياشعوبحررتاليابانوأن
الوالياتودفعاألمريكيةالرأسماليةبالمصالحأضرممااألمريكيةالمتحدةللوالياتالتابعةاإلمتيازاتمناطقوكذلك

.اليابانمعالتجارىالتبادلمعاهدةإلغاءإعالنإلىالمتحدة

ذلكفىالتورطعدمعلىحرصهااليابانأعلنت1939صيفأوخرفىالثانيةالعالميةالحربأوارشبوعندما
الوضععلىأثرتاألوربيةالحربتلكأنغير.الصينيةالمسألةلحلجهدهاقصارىستبذلوأنها" األوربىالصراع"

الدولتمدكانت– الرسميةالناحيةمن –الحيادعلىاألمريكيةالمتحدةالوالياتوقوففرغم، آسيافىالسياسى
،1940وينويومايوشهرىفىاأللمانيدفىوفرنساوبلجيكاهولنداوسقطت، والسالحباألموالأوربافىالديمقراطية

اإلمداداتعناإلنجليزتغاضىفقد، آسيافىاليابانيدإطالقإلىالتطوراتهذهوأدت.بريطانيامعركةذلكبعدوبدأت
مطاراتإستخدامحقعلىاليابانحصاتكما، وبورماكونجهونجعبرالوطنيةالصينإلىتنقلكانتالتىاليابانية

جزرإلىيابانيةتجاريةبعثةوأرسلت، الصينغربجنوبمهاجمةفىالفرنسيةفيشىلحكومةالخاضعةالصنيةالهند
إستغاللاليابانحاولتوبذلك، البترولإمداداتمنالمزيدعلىللحصولفاشلةمحاولةفىالهولنديةالشرقيةالهند

إلىقاضيةضربةوتوجيه، اإلستراتيجىمركزهاتدعيمفىالغربيةأوربادولتواجههاكانتالتىالصعبةالظروف
شرقىجنوبفىوالحديدوالبوكسيتوالمطاطبالبترولالغنيةمستعمراتهاطريقعنالدوللتلكاالقتصاديةالمصالح

.آسيا

ألمانياوأبدت، ألمانيامعكاملتحالفمعاهدةلعقد1939مارسمنذحكومتهمعلىيضغطوناليابانيونالعسكريونوكان
الذىالتحالفهذاعقدأجلمناليابانيدعلىأضرارمنالصينفىاالقتصاديةبمصالحهالحقعماللتجاوزإستعدادها

باعتبارهاإيطالياإليهاوإنضمت1940سبتمبرفىإالنهائياًتوقعلمالتحالفمعاهدةأنغير، أوربافىمركزهايدعم
األمريكيةالمتحدةالوالياتيستهدفاإليطالى – األلمانى – اليابانىالحلفأنواضحاًوأصبح.الحربفىألمانياشريكة
فإعتبرتاليابانأما.بريطانياعلىاألمريكيةاإلمداداتتدفقمنللحدالتحالفهذاعلىاآلمالألمانياعقلتفقد، بالذات
اليابانىالجيشكانالتىالتحركاتضدالتدخلفىفكرتماإذااألمريكيةالمتحدةالوالياتإلىموجهإنذاربمثابةالحلف
.بهاالقياميزمع

الصينشمالفىيتدخلقدالسوفياتىاإلتحادألن، لليابانالشاغلالشغلوحدهاتكنلماألمريكيةالمتحدةالوالياتولكن
علىالسوفياتىاإلتحادبقاءفىاألملفقدتاألخيرةأنوخاصة، آسياشرقىجنوبإلىالعسكرىنشاطهاالياباننقلتإذا

أغسطسفىمنغولياحدودعلىالسوفياتىوالجيشاليابانىكوانتونججيشبينصداموقعمنذالجبهةتلكعلىالحياد
المحتملمنفأصبح، الطرفينبيناإلشتباكاتبذلكوتجددت، وجريحقتيلبينجندىألف18اليابانيونفيهخسر1939

الدبلوماسيةوبدأت.آسياشرقىجنوبفىبالتوسعاليابانيونشغلإذاالصينيةالجبهةعلىنشاطهمالسوفياتيوسعأن
بينمفاوضاتفدرات، آسياشرقىجنوبفىاليابانتوسعخاللالسوفياتىاإلتحادحيدةضمانأجلمننشاطهااليابانية

الخارجيةوزيرسايونجىماتسوكوخاللهانجح، الشماليةالصنيةالحدودعلىعليهاالمتنازعالمناطقحولالطرفين
وتفرغت، مؤخرتهاسالمةاليابانضمنتبذلك، 1941أبرايل3فىموسكومعإعتداءعدممعاهدةعقدفىاليابانى
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المقاومةوتصفيةآسياشرقىجنوبفىالتوسعيةسياستهابتنفيذقيامهاأثناءالمتحدةالوالياتحركةلشلسبيلعنللبحث
.الصنية

روزفلتالرئيسحكومةففرضت، اليابانيةاألطماعمقاومةإلىترمىالهادىالمحيطفىالمتحدةالوالياتسياسةوكانت
.1940يوليومنإعتباراإليهاوالصلبالخردةوالحديدالبنزينتصديربمقتضاهاحظرتاليابانعلىاقتصاديةعقوبات

لرفعالطرفينبيندارتالتىالرسميةغيرالمفاوضاتوفشلت، األمريكية – اليابانيةالعالقاتلذلكنتيجةوتدهورت
منالحدتعنىكانتالمتحدةالوالياتقدمتهاالتىالشروطولكن، البلدينبينتجارةعلىاألمريكيونفرضهاالتىالقيود

.للحربلإلستعدادالطرفينأمامالفرصةإتاحةالمفاوضاتهذهأثمرتهماوكل، آسياشرقىفىاليابانىالتوسع

بتدابيرمسبقعلماليابانحليفتهالدىيكونأندون1941يونيو22فىالسوفياتىاإلتحادغزوألمانيابدأتوحين
إختيارفيهتقرريوليو2فىاجتماعاًاإلمبراطورىالمجلسفعقد، اليابانىالموقتعلىفعاالأثراًالحدثهذاترك، الغزو
األوربيةالحربفىواالشتراك، الصنيةالهندفىالتوسعطريقعنالسوفياتمعاإلعتداءعدممعاهدةفاعليةمدى

الفرنسيةفيشىحكومةاليابانفطالبت.الوقوعوشيكة– عندئذ –بدتالتىألمانياأمامالسوفياتهزيمةنتائجمنلإلستفادة
العسكريةالخططوأعدت، الفرنسيةالمستعمرةبإحتاللقامتاألخيرةتلكأتوحينالصنيةالهندفىجديدةقواعدبمنحها

تدريباتها1941عاممطلعمنذبدأتوقداليابانيةالبحريةوكانت، والفلبينالشرقيةالهندوجزرالماليوعلىلإلستيالء
.الهادىالمحيطفىالكبرىالبحريةالقاعدةهاربربيرلضربعلى

اليابانيةالماليةالمصالحإلىضربةروزفلتالرئيسفوجه، التطوراتهذهإزاءاأليدىمكتوفةتقفلمأمريكاأنغير
الحكومةرئيسوحاول.الصنيةللهنداليابانغزوعلىكردأمريكابنوكفىاليابانيةاألموالبتجميدمرسوماًأصدرحين

اللقاءعلىتوافقلماألمريكيةالحكومةولكن، البلدينبينالحربوقوعلتالفىروزفلتبالرئيسيجتمعأناليابانية
،المنطقةفىنواياهاعنواضحاًإعالناًاليابانوأصدرت، الصنيةالهندفىتقدمهااليابانيةالجيوشأوقفتإذاإالالمقترح

فشكلالعسكريينجانبإلىاليابانيةالحكومةداخلالثقلمركزوإنتقل، البلدينبينالصدامتأجيلمحاوالتبذلكففشلت
تقديمعلىنوفمبر5فىاالمبراطورىةالمجلسووافقأكتوبر18فىعسكريةحكومةالحربيةوزيرهيديكىطوجو

فىالمقترحاتهذهاألخيرةتقبلأنعلى، عليهاالمتنازعالموضوعاتلتسويةالمتحدةالوالياتإلىجديدةمقترحات
ومانيالهاربربيرلعلىالهجوميتمالمقترحاتلهذهالمتحدةالوالياترفضحالةوفىنوفمبر25أقصاهموعد

7فىهاربربيرلعلىالمشهورهجومهماليابنانيونشنالمقترحاتلهذهاإلذعانأمريكارفضتوعندما.وسنغافورة
إعالنإلىوإيطالياألمانيادعامما، التالىاليومفىاليابانعلىالحربوبريطانياالمتحدةالوالياتفأعلنت، ديسمبر
.1941ديسمبر11فىاألمريكيةالمتحدةالوالياتعلىالحرب

سعتالتىالتىروزفلتالرئيسحكومةتدبيرمنكانهاربربيرلحادثأنإلىاألمريكيينالمؤرخينبعضويذهب
فىفتراخت، المحوردولضدالديمقراطيةأورباغربدولجانبإلىالحربفىبالدخولاألمريكىالشعبإقناعإلى

،اليابانيةالشفرةحلمناألمريكيةالمخابراتتمكنرغم، األولىاليابانيةالضربةإلتقاءالالزمةاإلحتياطاتإتخاذ
كانفلو، نظرهموجهةصحةعلىمقنعاًدليالالرأىهذاأصحابواليقدم.العسكريةاليابانبمخططاتالمسبقوعلمها
تماماًاألمريكىاألسطولحركةشلعليهترتبولما، محدودةخسائرهلجاءتحقاًاألمريكيةالحكومةتدبيرمنالحادث

والماليووفورموزاكونجهونجعلىفإستولت، المفاجئةالضربةتلكثمارجنىمناليابانتمكنتحتىالهادىالمحيطفى
نوفمبرفىإالآسياشرقىجنوبفىاليابانىالتوسعضدالمضادهجومهاأمريكاتبدأولم، الشرقيةالهندوجزروالفلبين
1943.

الفاشيةوسقوطالحربفىالتورط
حلفائهامعتتفرغحتىالدفاعحدودإلتزمتعسكريةبخطةآسياشرقىلجنوباليابانإكتساحالمتحدةالوالياتوقابلت

.االقتصادىواإلنتاجاإلستراتيجيةمجالفىالحلفاءمعخططهاوتنسيقالهادىالمحيطفىقواتهابناءهلتروتعيدلمواجهة
األسطولعلىاألمريكيةالطائراتحامالتمنجويةغاراتفشنت، الهجومإلىالدفاعموقفمنذلكبعذإنتقلتثم

عبرإلستراليااألمريكيةاإلمدادتخطوطقطعاليابانيينمحاولةإحباطفىخاللهانجحت) 1942مايو8، 7 (اليابانى
خاللهاأغرفتالتىMidwayميدوىالمعركةفىاليابانىاألسطولعلىإنتصارأولوحققت، الهادىالمحيطجنوب
فىهاوائىجزروقوعإحتمالدونحالتوبذلك)، 1942يونيو7، 4 (يابانيةحربيةسفينة21األمريكيةالقنابلقاذفات

.اليابانيينيد

علىشامالهجوماًاألمريكيونشنحين1943عاممنإعتباراًاإلنحسارفىاليابانونحققهاالتىاإلنتصاراتمدوبدأ
وتمكن، 1945عاممنتصفحتىإمتدتالتى" الباسفيكىمعركة "باسمعرففيماالهادىمحيطفىاليابانيةالمستعمرات

وسنغافورةبورماوإنتزاع، الهادىالمحيطفىالمتنأثرةالجزرمجموعةفىاليابانيةالقواتدحرمنخاللهاالحلفاء
فأغرقت، اليابانىاألسطولاألمريكيةوالغواصاتالجويةالغاراتوأنهكت، أيديهممنوأوكيناواالجيديدةوغنياوالفلبنين

المناطقعلىالجويةغاراتهممنتصفهعنداألمريكانبدأالذى1944عامنهايةحتىيابانيةسفينةبسبعمائةيقدرما
المراكزتقصف1945عاممطلعمنذاألمريكيةالقنابلقاذفاتوأخذت.ومنشورياالصينشمالفىلليابانالخاضعة
منالعديددمرتكما، وغيرهاوكوبىوأوساكاوناجوياطوكيومثلذاتهااليابانيةالجزرفىالهامةاليابانيةالصناعية
إعتباراًاليابانيةللمدنالجوىالقصفعملياتفىاألمريكيينحلفائهمإلىاإلنجليزوإنضم.كيوشوجزيرةفىالمطارات
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فىاليابانوفقدت، الواحداليومفىطلعةألفينمنبأكثراليابانيةالمدنعلىالجويةالطلعاتفقدرت، 1945يوليومن
أوليحلكادوما.وتجاريةحربيةبينسفينة1600وطائرةآالفبثالثةيقدرماالعامنفسمناألخيرةالشهور

.والبحرالجوفىالقتالعلىالقدرةفقدتقداليابانكانتحتى1945أغسطس

السلطةمنهيديكىطوجوالجنرالتنحية1944يوليوفىاإلمبراطوراىالمجلسقرراليابانعلىالهزائمتوالتوحين
التىالعسكريةالنكساتدفةتغييرعنعجزتالحكومةهذهولكن، الموقفلمواجهةجديديةعسكريةحكومةوتشكيل

علىالمكثفةهجماتهمالحلفاءفشدد، المجالهذافىتقدمأىتحرزالمأخريانعسكريتانحكومتانوتلتها، بالبالدلحقت
1945يوليو13فىوالروساليابانيةالحكومةبينإتصاالتفجرت، بهمسلماًأمراًللحرباليابانخسارةوكانت.اليابان
إلتزمواالسوفياتأنغير، الحربحالةوإنهاءسالممعاهدةلعقدواإلنجليزاألمريكانلدىالتوسطالسوفياتمنتنشد

العسكريةالطاقةإلستنزافأغسطسفىوكوريامنشورياعلىبالهجوم) فبراير (يالتامؤتمرفىستالينتعهدفقد، الصمت
علىالردفىالسوفياتتلكأولذلك، ذاتهااليابانعنالدفاعتدعيمفىهناكبقواتهماإلستفادةمنومنعهملليابانيين
دونتمالجديدالسالحهذاإستخدامأنرغمإثنينبيومينالذرىللقصفهيروشيماتعرضبعدأغسطس8حتىاليابانيين

فىاليابانطلبعلىالسوفياتىالردوجاء.السالحلهذاإمتالكهميفيدماعلىاألمريكيونحلفاؤهميطلعهمفلم، علمهم
العالقاتوقطع، للبالغالتالىاليوممنإعتباراًاليابانضدالحربدخولهافيهأعلنتالسوفياتيةالحكومةمنبالغصورة

أمريكيةذريةبقنلبةالبحريةوقاعدتهانجاساكىمدينةقصفتبساعاتالسوفياتىالبالغهذاوبعد.البلدينبينالدبلوماسية
عقدفىاليابانيينالعسكريينآمالفتحمطت، ومنشورياكوريافىاليابانيةالقواتعلىكبيراًهجوماالسوفياتوشن، ثانية
غيرالتسليممعاهدةووقعت، أغسطس14فىنهائيالهموالتسليمالحلفاءبشروطالقبولإلىوإضطروا، مشرفسالم

).1945سبتمبر2 (طوكيوخليجفىمراسيهاألقتالتىميسورىاألمريكيةالحربيةالسفينةظهرفوقالمشروط

البحريةقواعدهاأعظممنوقاعدتيناليابانمدنأكبرمنمدينتينتعرضعنناتجاالمشروطغيرالتسليمقراريكنولم
النظامتصدعنتيجةكانولكنه، ومنشورياكورياوإجتياحهماليابانضدالحربالسوفياتدخولعنأو، الذرىللقصف

قراروكان، وجودهمبرراتالنظاموفقدالباسفيكىمعركةاليابانخسرتبعدما1944عامنهايةمنذالفاشىالعسكرى
التسليمقراربنفسهفأعلنالخطوةهذهإتخاذعلىاإلمبراطورأقدموقد، العسكرىالحكمإنهيارعلىيتوقفللحلفاءالتسليم

وأدار، سلطتهلتدعيمسبياللإلمبراطورالوالءإتخذطالمانظامظلفىمرةألولسلطتهبذلكفمارسوالشرطقيدبال
للسياسةيخططالذىاإلمبراطورىالمجلسوكان، حقيقيةبسلطةيتمتعيكنلمالذىاإلمبراطورعننيابةالبالدسياسة
الطغمةهوىوفققراراتهيصدرالسابقينالحكوماتورؤساءالعسكريينوكبارالبيروقراطيةأقطابويضمللبالدالعليا

للمحاكمةوقدموا، الحاكمالعسكرىالنظامأقطابعلىالقبضألقىاليابانإلىالحلفاءقواتوبنزول، الحاكمةالعسكرية
منالحياةقيدعلىبقىمنآخركيجيروشيديهارابرئاسةحكومة1946أبريل22فىوشكلتحربمجرمىبإعتبارهم

كاهلعلىووقع، الفاشيةتيارفىاليابانإنجرافقبلالسياسيةالحياةفىبارزادورالعبتالتىاللبراليةالشخصيات
الساسةونفذهااألمريكيونلهاخططجديدةأسسوفقاليابانبناءوإعادةالحربأفسدتهماإصالحعبءحكومته

.اللبراليون

الذريةالقنبلةقصة
والصراعآسياشرقىجنوبشعوبحسابعلىالتوسعسياسةحصاديعالجاآلنأيدينابينالذىالكتابكانوإذا

بنايجدرالذريةالقنبلةهومرةألولإستخدامجديداًرهيباًسالحاًودشنساحقةبهزيمةإنتهىالذىالمنطقةفىاإلمبريالى
.إستخدامهودوافعالسالحهذاقصةأطرافعلىنقفأن

لمتابعةاأللمانالعلماءبهاقامدراساتنتيجة1938عامبرلينفىولهلمالقيصرمعهدمعاملفىالذرةاكتشافبدأ
اإلكتشافهذاأنباءووصلت، 1934عامفىفيرمىانريكوهوإيطالىعالمإليهاسبقهمقدكانالمجالهذافىتجارب
األمريكىالعالمأنيشتينوأبلغ، ألمانيافىالنازىاإلضطهادمنفرواالذيناأللمانالعلماءبعضمعأمريكاإلىالجديد
أخذبضرورةإقتنعأنلبثماولكنه، إهتمامااألمريعرفلم، 1939أكتوبر11فىروزفلتالرئيسإلىالنبأهذاالشهير
موازينيقلبقدالحربفىكسالحإستخدامهاوأنالذريةالطاقةعنتنجمالتىالهائلةبالقوةعلمحينالجدمأخذالمسألة
.ألمانياقبلالسالحهذاإمتالكإلىالتوصلألمريكاتحققالتىالسبلتوفيرعلىفحرص،العالمفىالقوى

،التامةبالسريةنشاطهاأحيطمباشرةاألمريكىالرئيستتبعكانتوالعسكريينالعلماءمنلجنةالفورعلىوشكلت
األبيضبالبيتالخاصةالسريةالمصروفاتمنجانبااألمريكىالرئيسوخصص”.مانهاتنمشروع"إسموحملت
الذرةألبحاثمعمالثالثفأقيمتالذكرسالفاإليطالىالعالمفيرمىأنريكوفيهاشتركالذىالمشروعهذاعلىلإلنفاق

.وواشنجتون، وتنسىنيكومكسيكوبوالياتمنغزلةمناطقثالثفى

صنعفىالجديدةالطاقةهذهإستخدامإمكانيةحولمؤكدةنتائجإلىاللجنةتوصلت1942عامديسمبرمنالثانىوفى
هذهمننوعينإلنتاجخطةووضعوا، العلماءمعبالتعاونالقنبلةتصميماتوضعالعسكريونالخبراءوبدأ، ذريةقنبلة

النظرأعيدالوقتنفسوفى" السمينالرجل "عليهفأطلقاآلخرأما" الصغيرالولد "هورمزياإسماأولهماأعطىالقنبلة
الطيارينمهرةمنفريقانوإختير، وإستخدامهالسالحهذالحملمهيأةتصبحبحيث ) 29ب ( القاذفةالطائرةتصميمفى

.مختلفةطبيعةظروففىالطائراتهذهعلىللتدريبالمقاتلين
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نووىقصفعمليةأولإلنطالققاعدةلتصبحيانتنجزيرةعلىاإلختيارووقع، 1945عاممطلعفىالقنبلةإنتاجوتم
الجنوبإلىميل1500نحوبعدوعلى، جوامجزيرةمنالشمالإلىميلمائةبعدعلىالجزيرةهذهوتقع، التاريخفى
علىتدربتااللتانالمجموعتانوأرسلت.الغربىجنوبهافىهيروشيماتقعالتىاليابانجزركبرىهنشوجزيرةمن

وأثناء، 1945يونيو21فىذريتانوقنبلتان) 29ب (طائراتمنسريينمعيابتنجزيرةإلىالذرىالقصفعملية
القيادةوإطمأنت، يوليو16فىنيومسكسيكوبصحراءالتاريخفىنووىتفجيرأولتجريةتمتالقاعدةبتلكوجودها

مدينةقصففى" الصغيرالولد "القنبلةإلاستخدامالتنازلىالعدالتاريخذلكمنذوبدأ، الجديدالسالحفاعليةإلىاألمريكية
.نجاساكىمدينةقصففىفى" السمينالرجل "والقنبلة، هيروشيما

يتكونوكان، هيروشيماصوبمتجهاًأغسطسمنالسادسصبيحةفى" الصغيرالولد "يحملالذىاألولالسربوأقلع
لتسجيلالمشروعفىإشتركواالذينالعلماءبعضفتحملالثانيةأما، القنبلةإحداهاتحمل) 29ب (طائراتثالثمن

ألقتثانية17ووالربعالثامنةالساعةوفى، الفنيينوبعضالتصويرآالتالثالثةالطائرةوحملت، للقصفالعلميةالنتائج
بمظلتينالقنبلةوهبطت، نسمةمليوننصفنحوعندئذيسكنهاكانالتىالمدينةهيروشيمافوقالقنلبةاألولىالطائرة

وبلغت، قدما1870ًارتفاعمنالمدينةعلىوألقتيتأطنانخمسةيبلغوزنهاوكان، الجوفىاإلنفجارقرصةلهاليتاح
.االنفجارشديدة) TNT ( الـمادةمنطنا13500ًيعادلماإنفجارهاقوة

واألجهزةوالعملماء" السمينالرجل "القنبلةيحمليانتنقاعدةمنالثانىالسربأقلعأغسطسمنالتاسعصباحوفى
وألقيت،نسمةمليونربععلىمايربويسكنهاوكان، كيوشيوجزيرةغربتقعالتىنجاساكىقاصداًالتصويروآالتالفنية

.شامالدماراًبالمدينةلتلحققدما1540ًارتفاععلىفانفجرتصباحاًوالنصفالثامثةالساعةفىالمدينةعلىالقنبلة

فىالسوفياتىاإلتحادتوسطأنوحاولت، 1944عامنهايةمعتماماًالهادىالمحيطمعركةخسرتاليابانأنبنامرلقد
جعلالعسكرىالحكمتصدعوأن،أسابيعثالثةبنحوهيروشيماقصفقبلأى، 1945يوليو13فىالحلفاءمعصلحعقد

حقيقيةويعرفوناليابانيةالشفرةمفتاحيملكونكانوااألمريكينأنإلىباإلضافةهذا، التسليمفىجدياًيفكراإلمبراطور
؟ضدهاالرهيبالنووىالسالحإستخدامعلىأقدمواإذنفلماذا، اليابانفىاألوضاع

وفرنساإنجلتراأنالواضحمنوأصبح، جديدعصرعلىبإنتهائهاالعالمويشرفاإلنتهاءعلىتوشكالحربكانتلقد
أماماإلندحارمنالغربأنقذتالتىاألمريكيةالمتحدةالوالياتلصالحالغربىالديمقراطىللعالمالتقليديةزعامتهمافقدتا

منقدراترثكما، قبلمنوفرنساإنجلترابهاتمتعتالتىالمكانةالمتحدةالوالياتترثأنالمتوقعمنفكان، الفاشية
مواجهةفىالغربيةالديمقراطياتمركزتدعيمفىلعبتهالذىالدورحجممعيتكافأالبحاروراءفيمااإلمبرياليةالمصالح

الصراعنتيجةالدوليةالسياسةمسرحعلىوفعاليةقوةإكتسبقدالسوفياتىاإلتحادأنكذلكواضحاأصبحكما، الفاشية
الكبرىاالشتراكيةالقوة– عندئذ –بإعتبارهاألمريكيةالمتحدةللوالياتالمقابلالقطبيصبحسوفوأنه، الفاشيةمع

إحتمالثمةفكان، اإلمبرياليةمعومصاحهامبادئهاتختلفوالتىاألخرىاالشتراكيةالبلدانتتزعمالتىالعالمفىالوحيدة
تلفتأناألمريكيةالمتحدةالوالياتحرصتلذلك، الحرببعدماعصرفىالمتناقضينالطرفينبينمواجهةحدوث
المصالحبلسانالمتحدثةأمريكاتحدىفىيفكرالتجعلهرادعةقوةمنلديهاماإلىعمليةبصورةالسوفياتىاإلتحادنظر

عدويصبحقدالذىاليومحليفإلىموجهاخطاباونجاساكىهيروشيماقصففكان، الحرببعدماعالمفىاإلمبرلية
،فعاليتهمدىلمعرفة، الجديدالسالحلتجربةحىميدانإلىبحاجةكانتاألمريكيةالمتحدةالوالياتأنكما.الغد

النووىللتفجيرتجاربحقلاليابانيةالمدنإستخامفكان، واإلنسانالبئيةفىالذرىاالشعاععنتنتجالتىوالتأثيرات
وحطم، المتحدةالوالياتتحدىشعبعلىبالغاًنفسياأثرايتركالذىالردععنصريوفركما، الغايةهذهألمريكايحقق

.التقليدىتراثهمنالمستمدةالعنصريةبالروحوتشبعالقوةسياسةتقبلعلىوتربى، يومذاتهيبتها

،جديدلعصرمصراعيهعلىالبابفتحونجاساكىهيروشيماضربةفىالذريةالقنبلةإستخدامفان، األمركانومهما
دمارمنسببتهماعلىهيروشيماقنبلةقوةأنحتىوتطويرهاالنوويةاألسلحةإمتالكعلىالكبرىالقوىفيهتسابقت

الذرةولعبت، اآلنالذريةاألسلحةعليهأصبحتالذىبالتطورقورنتماإذا، اللمتهبلألتونبالنسبةالثقابعودتشبه
إنضمنتكما.الوفاقسياسةإنتهاجعلىالذريانالعمالقانوشجع، الردعجانبوفرالدوليةالدبلوماسيةفىكبيرادورا

الناميةالدولبعضوتتطلع، وباكستانوإسرائيلوالهندوالصينفرنسااألخيرةالسنواتفىى·الذرالنادىلعضوية
.إليهاإلنضمامإلىإيرانمثلاألخرى
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هيروشيمايوميات
كانالذىالمستشفىبوصفيعنفلم، نشرهافكرةذهنهإلىيتطرقأندونيومياتهأبدأقدهتاتشياالدكتوركانلما

أما.ومياتيالتلكفىالرئيسيةالشخصياتيمثلونالذينبهالعاملينعنفكرةإعطاءأواليومياتلتلكمسرحا
،هيروشيمابمنطقةالمواصالتوزارةموظفىعالجعلىيقومكانالذىبهيروشيماالمواصالتمستشفىفهوالمستشفى

لمحافظةعاصمةوتعد، نسمةمليوننصفتضمهيروشيماكانتولما.والتليفوناتوالبرقالبريدموظفىيشملونوهم
يبلغبهالعاملينعددوكانملحوظةبأهميةيتمتعكانالمستشفىهذافإن، مليونانعندئذسكانهاعددبلغالتىهيروشيما

لحجمدقيقاتحديداالتعطىالطاقةهذهولكن، سريرا125عندئذأسرتهعددوبلغوممرضطيببينعضواعشريننحو
أولئكبعدداليقارنجداكبيرخدمتهمعلىيقومكانالذينالخارجيينالمرضىعددفانالمستشفىتؤديهاالتىالخدمة
.بالمستشفىالوقتبعضإستبقاؤهممرضهمظروفتستدعىالذين

وبعد، الملسحةبالخرسانةمشيداًشامخاًكانالمبنيانوكالالمواصالتلمصلحةالرئيسىبالمنىملحقاالمستشفىهذاوكان
منمتر1500بعدعلىيقعكالهماوكان، بالمستشفىملحقمبنىإلىالمصلحةمبنىتحولهيروشيماقصفحادث
هيروشيماثكنات "إسمعليهايطلقكانالتىالكبرىالعسكريةالمنطقةحدودشرقشمالالذريةالقنبلةتفجيرمركز

بضعبعدعلىيقعكانفقد) اليومياتصاحب (هاتشياالدكتورمنزلأما، القصفنتيجةتماماتحطمتوالتى" العسكرية
.المستشفىمنبالقرباألمتارمنمئات

رأتالعسكريةالسلطاتولكن، الحربخاللللقنابلتعرضتقدهيروشيماتكنلمالذريةبالقنبلةالقصفحادثوحتى
علىتساعدمتسعةطرقامكانهاتقيمحتىالمنازلآالفبهدمفقامتجويةلغاراتالمدينةتعرضإلحتمالالعدةتعدأن

أخلىاإلجراتهذهمعوتمشياً.المنازلهذهسكانمناآلالفإجالءوتمالطوارئحالةفىاإلطفاءسياراتمرور
لقصفالمدينةتعرضتإذاحتىخارجيينمرضىإلىوحلولهمالداخلىالقسممرضىمنالمستشفىهاتشياالدكتور
.للطوراىءومستعداًتماماًخالياًالمستشفىكانجوى

:اليومياتبهذهآلخرحينمنتبدوالتىالشخصياتبعضإلىباإلضافةبالمستشفىالعاملينبأسماءقائمةيلىوفيما

النساءوأمراضالوالدةقسمرئيس، ياماآكىالدكتور.

األسنانبقسمطبيب، تشودوالدكتور.

األسنانقسمرئيس، فوجىالدكتور.

اليومياتهذهوصاحبالمستشفىمدير، هاتشياالدكتور.

الداخلىالقسمرئيس، أوكاهاناالدكتور.

صيدلى، هاراداالدكتور.

بالمستشفىممرضة، هينادااآلنسة.

الصيادلةرئيس، هينوئىالدكتور.

المواصالتبمصلحةسائق، إيجوتشىالسيد.

الطهاهكبيربعملالوقتنفسفىيقومكانبالمستشفىإدارىموظف، إيماتشىالسيد.

يوشيداالسيدمقتلبعدبهيروشيماالتليفوناتلمصلحةرئيساأصبح، إيسونوالسيد.

هاتشياللدكتورالخاصةالممرضة، كادواآلنسة.

الجراحةقسمرئيس، كاتسوبىالدكتور.

هيروشيمابمدينةالصحيةاإلدارةرئيس، كيتاجيماالدكتور.

بالمستشفىإدارىموظف، أوكيتاالسيد.

بالمستشفىالعيونقسمرئيسمساعد، كوياماالدكتور.
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اإلدارىالمديروبدورالحىعلىباإلشرافاألحداثخاللقامبالمستشفىسابقكاتب، جوتشىميزوالسيد
.الملماتلكليتصدىالذىوالرجلالعامةالعالقاتوموظفللمستشفى

الداخلىبالقسمطبيب، سوجىمورىالدكتور.

المواصالتبمصلحةهيروشيماغربقسمرئيس، أوكامومتوالسيد.

أسنانطبيب، أوكوراالدكتور.

هذهألنسائيكىالسيدةالينصفالتعريفهذاولكنبالمستشفى) تمورجية (كفراشةمصنفةوهى، سائيكىالسيدة
،بالحزنالممتلئةالقوميةالشخصيةذاتالحربفىجميعاًماتواالذينوزوجهاالثالثةأبنائهامنحرمتالتىالسيدة
علىالكثيرأمومتهامنوتضفى، للجميعوالمستشارالصديقبمهمةتقومكانت، والفقرالعيششظفتكافحوالتى

”.العزيرةالجدة " اسمعليهايطلقونالجميعفكان، والزواروالمرضىبالمستشفىالعالملين

وصديقههاتشياالدكتورجار، ساساكىالسيد.

بالمستشفىاألطفالقسمرئيس، ساساداالدكتو.

بالمستشفىالعملمكتبريئس، سيراالسيد.

العملبمكتبموظف، شيوتاالسيد.

المموضاترئيسة، كيداسوسواآلنسة.

كاتسوبىبالدكتورالخاصةالجراحةمموضة، تاكاؤواآلنسة.

بهيروشيماالطببكليةالتحاليلأستاذ، تاماجاواالدكتور.

بالمستشفىالعامةالشئونريئس، يوشيوالسيد.

هاتشياالدكتورزوجة، يائيكوالسيدة.

الجراحةبقسمالممرضاترئيسة، يامااآلنسة.

الجثثمحرقةعلىاإلشرافتولىالذىالعملبمكتبمواظف، زاكىياماالسيد

بهيروشيماالتليفوناتلمصلحةالسابقالرئيسزوجة، يوشيداالسيدة.

1945أغسطس6

الظاللفعكستصافيةالسماءوبدت، الشجرأوراقعلىالشمسضوءوإنعكس، دافئاالصباحالزال، مبكراًالوقتكان
.الجنوبإتجاهفىالواسعةاألبوابعبرالسماءفىشارداًأحملقكنتبينمامنزلىحديقةعلى

المستشفىمنعدتحيثالقوىمنهكالمعيشةبغرفةاألرضعلىمستلقيا، القصيروالسروالالفانلةسوىأرتدىالكنت
.بمستشفاىالجويةللغاراتكمراقببالعملخاللهاقمتكاملةليلةسهرتأنبعد

الفانوسأنأذكرهماكل، الدقةوجهعلىماحدثأتذكرأكادوال، المنظرنفستكررثم، عينىأمامضوءبريقلمعوفجأة
نتيجةأممغنسيومإشتعالنتيجةالضوءهذاكانإذاماأدرولم، مضيئاأصبحالحديقةفىموجوداكانالذىالحجرى

.منزلنابجواريمرالذىالترامعنصدرتشرارات

المكانمألالذىالغبارخاللورأيت، معتممظلمإلىمشمساصحواقليلمنذكانالذىالجووتحولالحديقةظاللإختفت
.السقفبإنهيارتهددبصورةتميلمنزلىأركانأحدعليهاقامالتىالخشبيةالدعامة

وأهبطالشرفةإلىأصلأنمنجهيدجهدبعدوتمكنت، سبيلىعاقتاألنقاضولكنالهربمحاوالبذهولالتحركبدأت
ماأقبح.تماماعارأننىبالغةبدهشةألكتشفقواىأستجمعحتىفوقفتجسدىفىيدبالوهنوأخذ، الحديقةإلىالدرج
؟حدثوماذا؟وفانلتىسروالىأين! هذا
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فىبهأحسدافئوشئ، فخدىفىمهمتكجرحمنتبرزكبيرةشظيةوثمةدماينزفبالجراحمثخنااأليمنجنبىكان
كانترقبىوعلى، واسعاًشجاشجتقدالسفلىشفتىأنألكتشفبحذروجهىوتحسستتمزقتفقدخدودىأمافمى

.يدىتخضبوالدماءبذهولوأتفحصهابالغةبصعوبةأزيحهاأخذتالزجاجمنمتناثرةشظاياهناك

؟زوجتىأينترى

"؟أنتأينيائيكو "عليهامنادياشديدبإنزعاجأصيحأخذتفجأة

أصيحنفسى؟ ووجدتأموتحتىينزفدمىسيظلوهل؟السماتىشريانىقطعهلترى، بغزارةينزفالدموإستمر
يائيكووبرزت”.طنخمسمائةوزنهاقنبلةسقطت؟ لقدأنتاينيائيكو، طنخمسمائةوزنهاقنبلةأنها: "وفزعبخوف
رأيتهاحين، كوعهاتتحسسالمنزلحطامتحتمنبرزت، جروحهامنينزفوالدمالثيابممزقةخائفةالوجهمكفهرة

مننخرجأناآلننفعلهأنماعليناكل، مايرامعلىشئكلسيصبح: "فقلت، روعهامنأهدىأنوحاولتروعىهدأ
منزلنابابعبريمرالشارعإلىاألقصرالطريقوكان.تتبعنىأنلهاوأشرتبرأسهافأومأت”.مايمكنبأسرعهنا

وأثناء.الطريقبلغناحتىأخرىمرةنجرىثمونسقطونتعثرنجرى، المنزلعبرنمرأنإضطررناولذلكالخلفى
إنسانرأسعلىدستأننىإكتشفتقدمىموضعإلىنظرتوحينالشارعفىممدداًشيئاأدوسأننىأحسستفرارنا

جسدهسحقشابلضابطالجثةوكانت، ميتاالرجلكان، إجابةأتلقلمولكننى! "عفواياسيدىعفوا: "بجنونفصحت
.ضخمةحديديةبوابةتحت

وبدأ، أقدامناعندأنقاضهوتتناثرواحدةدفعةيتداعىلبيتناالمقابلالمنزلشاهدناحتىخائفينفزعينالشارعفىوقفنا
ثموتتساقطتتقوضالمنازلبقيةوأخذتالترابمنسحابةتاركاأيضاًإنهارواحدةدقيقةوخاللبدورهيتهاوىبيتنا

.بقوةتهببدأتالتىالرياحإشتدادلهيبهامنوزادالنيرانإشتعلت

مننعانىوأصبحنامنزلنافقدنافقد، المستشفىحتىالسيرنواصلوأنهكذاالطريقفىنظلأالأذهانناإلىتباردوأخيراً
ولكن، المستشفىفىمعىبعملونالذينبينأكونأنعلىيحتمواجبىفإنذلككل، وفوقالعالجإلىونحتاج، الجراح

 !؟الحدهذاإلىمصابوأناواجبىأؤدىأنأستطيعكيفترى.فيهأنابماإحساسقطعهالخاطرهذا

وأخذت، تتقطعأنفاسىبدأتفقد، خطوةثالثينأوعشريننحوقطعتأنبعدتوقفتولكنى، المستشفىنحوالسيروبدأنا
،ماءعنلىتبحثأنيائيكوفرجوت، بالعطششديدإحساسوتملكنى، حملىعنقدماىوعجزت، تخفتقلبىدقات

.جديدمننسيروبدأناقليلبعدقواىوإسترجعت، حولناماءتجدلمولكنها

فعند، ذايلنىقدالتواضعأنأكتشفأنوأزعجنىبالخجلذلكمنالرغمعلىأشعرلمولكنى، تماماعارياأزالالكنت
،كتفهفوقكبيرةمنشفةمعهوكانت، يفعلماذايدرىالمذهوالالشارعفىيقفجندياوجدنا، الطريقمنمنعطف

فقدتبقيلذلكوبعد، شفةببنتينطقأندونالمنشقةالجندىفناولنى، عورتىبهاألسترإياهايعطينىأنمنهفطلبت
.فخدىحولولفتهاالمطبخمريلةيائيكوزوجتىفخلعتالمنشقةهذه

،السيرمتابعةفىوالرغبةالقوةوفقدت، حملىعنتماماوعجزتاقدماىتيبستحتىشديدببطءالمستشفىنحونتجهكنا
خيارأمامنايكنلمولكن، فرفضتوحدهاالمستشفىإلىتذهبأنبالغةأيضاًإصاباتهاكانتالتىزوجتىمنفطلبت

نحوتجرىأخذتثموجهىإلىيائكيونظرت.المستشفىإلىحملىيستطيعمنهناكتجدعساهاوحدهافذهبت، آخر
،الظالموسطتماماإخفتولكنهابيدهاولوحتواحدةمرةجريهاأثناءإلىنظرت، واحدةبكلمةتنبسأندونالمستشفى

.بالوحدةشديدإحساسشملنىزوجتىذهبتأنوبعد، عندئذمظلماالجوكانفقد

ينزفعادفخدىجرحأنإكتشفتالطريقفىأرقدكنتبينماأنهأذكرهماكلألنذلكبعدالوعىفقدتأننىويبدو
.التحسنببعضوأحسستالنزيففتوقفالجرحمكانعلىبيدىوضغطتبغزارة

؟طريقىفىالمضىأستطيعهلترى

تحركىكان، الطريقمعالظالممعجراحىمناظرفيهتختلطمزعجكابوسبماثبةلىبالنسبةذلككان، السيروحاولت
.فائقةبسرعةيعملفكانذهنىأمابطيئا

الخافتالضوءوخالل، اإلطفاءلسياراتطريقلفتحمنهاأزيلتقدالمنازلكانتواسعةساحةإلىوصلتوقتبعد
منأنهتأكدتبعدمامعنوياتىفإرتفعت، بجوارهالمستشفىتقعحيثالمواصالتمصلحةمبنىمالمحأتبينأنإستطعت
.جثتىعلىيعثرواانفالبدأموتأنلىقدرإذاحتى، علىالعثورالسهل

بعضهم: لناظرىتبدوالناسأشباحكانت، رويدارويداتتضححولىمناألشياءوأخذت، الراحةمنقسطاًألنالوتوقفت
سواعداهمتدلتوقد.أجسامهمعنبعيداًأذرعهمرفعواوقداأللممنيتأوهوناآلخروبعضهم، كاألشباحيسيرون

وأنهممحترقةأجسادهمأنفجأةتبينتحتىهذاسلوكهمتعليلفىفإحترت، المقاتهخيالمثلفبدواأكفهموتأرحجت
،عارياًطفالتحملتماماًعاريةسيدةأمامىوبدت، البعضبعضهامعالجروحإحتكاكآالمليتجنبواأذرعهميرفعون



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

17www.RaoufAbbas.org

كما، عارياًرجالذلكبعدرأيتولكننى”.الحادثوقععندماالعامالحمامفىكاناربما: " لنفسىوقلتالبصرفغضضت
وقدترقدعجوزسيدةهناككانتجانبىوإلى.لثيابهمالناسفقدإلىأدىعادىغيرشئثمةأنفأيقنت، عارياًكنتأننى

.المطبقالصمتهوواحدشئفىيشتركونالجميعكان.صوتأىعنهايصدرأندوناأللمتعبيروجههاعلىإنطبع

حتىقواىبعضإستعدتعندماالحزينةالمسيرةهذهإلىفإنضممت، المستشفىنحويتجهكانالحركةعلىقادروكل
.المواصالتمصلحةبوابةأخيراًبلغت

مكتبرئيسسيراالسيدالقديموصديقىهيرويوشىوالسيد، أيجوتشىالسيدهناككانفقد، المألوفةالوجوهبىأحاطت
رأونىعندماواإلنزعاجالحزنلتعابيرمكانهاتاركةوجوهمممنالبشرسماتإختفتوقدلنجدتىهبواالذين، العمل

.عاتقهمعلىالملقاةالمسئولياتوبمشاركتهمبرؤيتهمسعيداًكنتولكنىمصاباً

إدعائىوتجاهلوا، المواصالتمصلحةمبنىداخلإلىوحملونىمحفةعلىفمددونىالتحياتتبادلفىوقتأنضيعلم
كمستشفىالمصلحةمبنىإستخدامإلىدفعهمممابالمصابينإمتالقدالمستشفىأنأعلموبدأت، المشىعلىالقدرة

جميعأنلىوبدا، جيرانىمنكانوافقدبعضهمعلىتعرفتالذينبالمصابينوالممراتالحجراتوإكتظت، للطوارئ
.المكانهذافىموجودونالحىسكان

تعجالحجرةوكانتإسعافنقطةإلىتحولتقدكانتالتىالفراشحجرةإلىالنوافذإحدىعبرأصدقائىدفعنى
المصنوعةنافذتهاوبدت، حوائطهاوتشققت، أرضيتهااألنقاضومألتأثاثهاوتحطم، حوائطهامالطسقطفقد، بالفوضى

.المصابينجراحلمداوةمالئماًالمكانهذايصبحكيففعجبت، السقوطوشكعلىوكأنهاتتأرحجالثقيلالحديدمن

سائيكىوالسيدةجوتشىميزووالسيدكادوااآلنسةالخاصةممرضتىعينىعليهتقعمنأوليكونأنالمدهشمنوكان
وبيجامةقميصاًمنهموطلبت، أحديتكلملم، واحدةبكلمةتنطقأندونجروحىتفحصكادواآلنسةوأخذت، العجوز

؟بالصمتالناسكليلتزملماذا، كالمدونلىفأحضروهما

الجراحعلىاليودصبغةتضعبدأتفقدصدرىفىتشتعلبالنارأحسستوفجأةجراحىفحصمنكادواآلنسةفرعت
أتغلبتأنوحاولت، اليودصبغةآالمأتحملأنعلىكانولذلك، النزيفيوقفأنبإستطاعتهآخردواءهناكيكنفلم

.النافذةعبربالنظراأللمعلى

شيئاًلمحتالمستشفىمبنىإلىأنظركنتوبينمابوضوحوسقفهالثالثطابقةلىويبدوالمبنىمقابليقعالمستشفىكان
يحترقالمستشفىكانلقد، بالسقفالمجودةالطاقةمنيتصاعدالدخانكانفقد، جروحىآالمأنسانى

كانفقد، صحيحةمالحظتىأنليجدواعبرالنافذةأصدقائىونظر". يحترقالمستشفى...النار...النار...النار:"فصحت
موظف، سيراالسيدصوتوكان، وهناكهنايتصايحونالناسوأخذ، اإلنذارأجراسودقت، بالفعليحترقالمستشفى

الصمتحاجزوتالشى، اليومذلكفىسمعتهاالتىاألصواتأولهوصوتهأنويبدو، الجميعفوقيعلوالعملمكتب
.للشياطينخليةإلىالصغيرمجتمعناوتحول

أذنىكانتفقدبوضوحإليهاإلستماعأستطيعلمولكنىوواسانىعادنىاألطفالقسمرئيسساساداالدكتورأنتذكرت
وبدتالمستشفىبإخالءاألوامريصدرانكالهماكان، كوياماالدكتورصوتثمهينوئىالدكتورصوتسمعت، صماء

.العملعنيتقاعسونمنتستحثقويةصحياتمثلأذنىفىأصواتهم

سيراالسيدفأصدر، بالحريقمهدداًذاتهالمصلحةمبنىوأصبح، السماءالمستشفىمنالمتصاعدةاللهبألسنةأضاءت
المرضىبقيةوصفوا، قديمةكريزشجرةتحتوضعوهاحيثالحديقةطرفإلىمحفتىونقلوا، المبنىبإخالءأوامره

كانماوكلأحديتكلملم.بالخطورةحاالتهمإتسمتلمنإالمكانفيهايوجدالوأصبحالمنطقةإكتظتحتىالحديقةفى
ينتظرونالخوفمنويجزعوناألممنيتأوهونأخذواالذينالناسمنالكثيرأنينهوالمطبقالصمتهذاوسطيسمع

.الخطبمنيحدثقدما

التىالرياحهبوبنتيجةجحيمإلىالجووتحولاللهبألسنةوإرتفعت،المشتعلةوبالشظايااألسودبالدخانالسماءإمتألت
كلفىوتدورتزمجرالنيرانفكانت، األسطحبعضتغطىكانتالتىالصاجبصفائحأطاحتبحيثالقوةمنكانت
جذوةسقتطتالنيرانعنأبتعدأنأحاولكنتوبينما، حولنامنتتساقطوأخذتالمشتعلالخشبقطعوتطايرت، إتجاه

.حرقاًالموتلتفادىعملهإستطعتماكلذلكوكانركبتىعلىملتهبة

المبنىالنيرانغطتحتىاألخرىتلوالواحدةاللهبمنمربعاتإلىتتحولالنوافذوأخذت، يحترقالمصلحةمبنىوبدأ
.كاملجحيمإلىالمنظروتحولالحريقطقطقةصوتيعلووأخذكله

لم، رئتينامألالذىالذىالدخانبسببحلوقناوجفت، وأنوفناأعينافىوالرمادبالترابلتقذفحولنامنالنوافذتساقطت
بجوارناالعسكريةالخشبيةالثكناتبعضأنلوالالمكانمننقلناالممكنمنوكانالسعالفىالتحكمبإستطاعتنايعد

.ملتهبأتونإلىوتحولتاإلشتعالفىبدأت
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،الفرارإستطاعواالذينأولئكفنجا، الحديقةمغادرةمنمفرأمامنايكنولماإلحتمالعلىقدرتناتفوقالحرارةأصبحت
محفتىوحملواأخرىمرةأنقذونىولكنهم، محالةالهالكالكنتاألعزاءأصدقائىولوال.الفرارعنعجزوامنوإحترق

ثمزوجتىبينهممنوجدتالناسمنمجموعةتجمعتحيثالمصلحةمبنىمناآلخرالجانبعلىالرئيسةالبوابةإلى
.كادوواآلنسةساسادادكتوربنالحق

لحظةهىوما، آخرإلىمبنىمنتنتقلوجعلتهالهيباالنارزادتعاصفةهبوبنتيجةحولنامكانكلفىالنيرانشبت
وسطواحةإلىالمواصالتمصلحةلمبنىالمقابلةاألرضوتحولت، جانبكلمنبالمكانتحيطالنيرانكانتحتى

بتغطيةيقوممنبيننايكنلموإذا، المكانحرارةإزدادتمناتقترباللهبألنسةأخذتوعندما، النيرانمنصحراء
.الحياةقيدعلىأحدمنابقىلمابالماءأجسادنا

منخافتبصوتأتمتمفأخذت، حولىمنالمناظروإختلطت،يتوقفقلبىوكاد، الفظيعةالحرارةبسببالوعىأفقدبدأت
”.جسدىشوىلقد: "األلمشدة

؟حدثماذاترىنبضىيجسساساداالدكتورألجدعينىففتحتبعيدمنقادمةوكأنهاتبدوأصواتمسامعىإلىوتناهت
.إغماءحالةفىكنتأننىيبدو، تدريجاقواىأستعيدوبدأتكادوااآلنسةحقنتنى

ذلكولكن،النيرانلتطفئهبتمرعدةعاصفةأنهاالبعضوظنملحوظبشكلكبيرةقطراتهوكانتيتساقطالمطروأخذ
.بهالجودعنالسماءأمسكتحتىطوياليستمرفلممتقلباكانالمطر

البوابة،بجوارالصغيرةواحتنانحوتتجهالنارألسنةوبدأتاللهبمنكتلةإلىالمصلحةبمنىاألولالطابقتحول
.النيرانهذهلتفادىلناحيلةالأنهفأدركت

فأمسكتبجوارىوإستقرتنحوىناريةكرةوإتجهتبالبناءموضعهمنالنيرانخلعتهحديدىإطاربجوارناوسقط
.حولىمايدورالأدرىالوقتبعضولبثتبالماءأصدقائىأغرقنىأخرىومرةبثيابىالنار

.الحركةهذهنتيجةباأللمجسدىفاشتعلمكانىمنحركنىالذىهينوئىالدكتوررأيتأننىأذكرهماوكل

أنقاذىفىأصدقائىنجحلقد، أعيشالزلتوأننىخمدتقدالنيرانأنيبدو، حولىواسعةمساحةمنظرأيضاأذكرهوما
كلسيصبحيادكتورابتهج "تقولاألذنتخطئهأناليمكنالذىالعجوزسائيكىالسيدةصوتألسمعوأفقت، أخرىمرة
".أخرىمرةالنيرانتتهددناأننخشىلنولذلكبأكملهالمدينةمنالشمالىالجانبحرقلقدمايرامعلىشى

الجانبإحترقفقدحقعلىفعالوكانتإبنهاوكأنىأحستجعلنىالعجوزالسيدةبهاتواسينىالتىالطريقةوكانت
أوظهراأومساءالوقتكانإذاماأتبينأنأستطيعالولكنى، داكنةتزالالالسماءوكانتبأكملهالمدينةمنالشمالى

رتابةرتيببشكلرأسىأماميتزاحمظروفمنبىمرماوكل، لىبالنسبةمعنهاهالزمنفقدفقد، إنقضىقداليوم
.األبدية

تأتلمللحريققابلشئثمةيكنفلمخمدتالنارولكنالمستشفىمنالثانىالطابقعلىيتصاعدزالالالدخانكان
كوياماالدكتورجهودبفضلالدمارمناألرضىالدورمحتوياتإنقاذتمقدأنهبعدفيماعلمتولكنى، النيرانعليه

.هينوئىوالدكتور

البعضبينما، الفرارموضعفىوهوحركتهالموتجمدوقدبعضهموبدا، الموتىمنإالخاليةفكانتالشوراعأما
.شاهقعلومنبهمقذفمارداوكأناألرضيفترشوناآلخر

بدت، وغرباًشرقاًاألرضعلىشئكلوإستوىمحترقةواسعةساحةإلىتحولتلقد، مدينةتعدفلمهيروشيماأما
خاللمنواضحةتبدو" نيجتسو "وغابات" أوشيتا "تاللوأخذتقبلذىمنقرباًأكثرالمدينةعلىتطلالتىالجبال

.منازلهاإختفتأنبعدالمساحةصغيرةهيروشيماوأصبحت، الوجهمنوالعيوناألنفموقعتشبهالدخان

!".العدوطائرات.. طائرات: "يصيحشخصاًسمعتوفجأةالدخانبسحبالسماءوإمتألتالريحإتجاهتغير

الجديدة؟الجويةالغارةهذهلمثلشيئاًالمدينةبهاقذفتالتىالقنبلةتركتهلحقاً؟هذايحدثأنالممكنمنكانهل
الدكتورإنه":سائيكىالسيدةوصاحت، كاتسوبىالدكتورتنادىالممرضاتإحدىكانت، لدىأليفصوتأفكارىوقطع

”.كاتسوبىالدكتورجاء: قائلةتستطردوهىصوتهانبراتفىالبهجةوبدت ". بعينه، إنهكاتسوبى

،عليهيتزاحمونالمصابونكانفقد،بوجودنايدرلمأنهيبدوولكنبالمستشفىالجراحينكبيرهوكاتسوبىالدكتوركان
.بيننامعافىسليماكاتسوبىالدكتوررأيناحينبالغةسعادتناكانتفقد، العدوطائراتعنشئكلونسينا

كافيةكانتولكنها، مترمائةعلىالتزيدالمستشفىوبينموضعىبينالمسافةوكانت، المستشفىإلىأصدقائىحملنى
واأللمعليهاأنامكنتالتىالصلبةالمنضدةأذكرإننى، باإلغماءتصيبىثمباأللمإحساسىوتزيديتوقفيكادقلبىلتجعل
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عددهاجاوزالتىالجروحعنشيئاأذكرالولكنى، السفلىشفتىكاتسوبىالدكتورخاطعندمابهأحسستالذىالشديد
بالراحةأحسستأننىوأذكرمجاورةغرفةإلىنقلونىثم، الليةتلكبخياطتهاكاتسوبىالدكتورقاموالتىاألربعين
منتتصاعدالحمرءاللهبألسنةكانتفقد، محمرةداكنةسماءوراءهامخلفةتغربالشمسوكانت، النومفىوبالرغبة

.النومغلبنىحتىالسماءإلىأنظروأخذتالسماءعنانإلىالمحترقةالمدينةأحياء

1945أغسطس7
ستائرأونوافذهناكتكنفلم، حاراُوالجوتماماُساطعةالشمسكانتعيونىفتحتعندماألنهعميقاًنوماًنمتأننىيبدو

وكانت، األرضاألنقاضغطتفقد، الفوضىفىغارقشئكلوكان.أذنىالمرضىأناتوأصمت، الضوءتحجب
النوافذحديدوأطرالمتاطيرالزجاجآثارعليهاتبدوالسمسمببذورمكسوةوكأنهاوبدتمحترقةوالسقوفالحوائط
خاصمحطممقعدوبجوارهعقبعلىرأساًمقلوبالطبيةلألدواتدوالبهناككانالنافذةوبجوار.أيضاًالمتطاير

وخالصة.المرضىعلىالكشففىيستخدمكانالذىالكهربائىالمصباحفوفهسقطوقد، والحنجرةواألذناألنفبعيادة
.مرتبأوسليمشئعلىتقعتكنلمالعينأناألمر

إكتشفتولكنى،األذىمنسلمقدأنهوظننتيسارىعلىيرقدباألمسرعايتىعبءتحملالذىساساداالدكتوروكان
براءةمنالكثيريحملكانالذىوجههتورموقد، ويديهرأسهحولالضماداتكانت، بالغةبحروقأصيبأنهاآلن

وجههاغطىوقديمينىعلىترقدفكانتزوجتىأما.صوتهمنإالعليهأتعرفأنعلىيصعبكانأنهحتىالطفولة
وكانت، طفيفةبجراحأصيبتفقدكادواآلنسةأما.رقبتهافىمعلقاًاأليمنذراعهاوكان.كالشبحتبدوجعلهاأبيضمرهم
.الليلطوالتمريضناوتولتزوجتىوبينبينىترقد

علىكادواآلنسةفوافقتها”.أمسليلةالكثيرعانيتأنكيبدو: "لىقالتنومىمنإستيقظتأننىزوجتىالحظتوحين
”.تنفسكبفحصفيهاقمتالتىالمراتعددأذكرالإننى: " وقالتذلك

فإلتفت، واليأسالجزععنيعبروجههاكانالحائطبجوارأريكةعلىحراكبالتجلسفوجىالدكتورزوجةوشاهدت
فسألتها، الليلخاللماتطفلهاولكنبالغةإصابةتصبلمفوجىالسيدةبأنفأجابتحدثعماوسألتهاكادواآلنسةإلى

.الساعةحتىيعدولمعنهايبحثالليلفىفخرجفقدتالكبرىإبنتهمأنفأخبرتنىفوجىالدكتورعن

وجعلأشجانىأثاربرقبتهذراعهوتعلقالضماداتبرأسهأحاطتوقدمنظرهولكنأحوالنا،ليستطلعكوياماالدكتورجاء
.بنفسهيهتمأندونباآلخرينيعتنىاآلنحتىواليزال، الليلطواليعملظلفقد، عينىمنتطفرالدموع

للمستشفىمديراًاآلنأصبحالذىكوياماالدكتورجانبإلىيقفانتاكاءواآلنسةوممرضتهجراحناكاتسوبىالدكتوركان
السيدأنمنهموعلمت، بالدماءوملطخةمتسخةالبيضاءثيابهموبدتوالتعباإلعياءالجميععلىيبدووكانبالنيابة

بذلكوإستطاعوااألماميةومصابيحهاالسيارةبطاريةذلكفىمستخدماًالطوارئمصابيحتشغيلإستطاعسائقناإيجوتشى
علىحرصىكوياماالدكتورالحظوحين، النهارطلوعقبيلاإلضاءةخفتتحتىالجراحيةالعملياتمنالعديديجرواأن

”.مايرامعلىشئكليادكتور: "لىقالالعملسيرعلىاإلطمئنان

كانتالحطلحسنولكن، متعددةجراحككانتلقد: "لىقالالنبضعلىإطمأنأنبعد، كاتسوبىالدكتوروفحصنى
ودهشتبهاعوجلتالتىوالطريقةأصابتنىالتىالجراححالةلىوشرح”.بالجسمالحساسةاألماكنعنبعيدةجميعها

.شفائىإمكانيةمنلتفاؤلهكثيراًإرتحتولكنى، بالغاجرحامجروحاكانكتفىأنعملتحين

عددوأن،مصاباوخمسينمائةنحويبلغونبأنهمفأجاب، بالمستشفىالموجودينالمرضىعددعنكوياماالدكتوروسألت
وهم، موضعالقدمهالمرءيجدأنمعهايصعبلدرجةالمصابينمنالكثيرهناكولكنمحدوداًكانباألمستوفوامن

يرقدونستةنحوهناكإن: "قائالكاتسوبىالدكتوروإستطرد.المياهدوراتفىحتىمكانكلفىاألرضيفترشون
علىأوالمستشفىتنظيمطريقةفىالجميعوتناقش”.األماميةالمستشفىحديقةفىيرقدونخمسينونحو، السلمتحت

.المرضىمنالممراتإخالءاألقل

وقليلبالغةبحروقغالبيتهمأصيبتوقد،المكانمألواالذينبالمرضىمكدسةواحدةليلةخاللالمستشفىأصبحتلقد
تستطيعفلمالقصفحدثعندماالمدينةوسطفىالمصابينهؤالءمنالكثيروكان،خطيرةجراحايعانونكانوامنهم

منقصدوهفقدالمستشفىموقعمنبالقربيعيشونكانواالذينأولئكأما، المواصالتمستشفىإلىإالتحملهمأنأقدامهم
المحيطةالمساكنجميعتحطمتبينماقائماظلالذىالمنطقةفىالوحيدالمبنىكانألنه، مأوىعنبحثاأوالعالجأجل

لهميعدأوخدمتهمعلىيقومبجوراهمصديقثمةيكنولم، بالناسالمنىإزدحامإلىأدىمماالحطامهذاإلىفجاءوا، به
كما، المرضىبينواإلسهالالقئإنتشارسوءاًالحالوزاد، فوضىحالةفىالمستشفىفىشئكلكانبذلك1،طعامهم

المشىباستطاعهمكانالذينأولئكأما، أماكنهمفىويتبرزونيتبولونكانواالمشىإستطاعتهمفىيكنلمالذينأولئكأن
يدوسونيتركونهاأوالمستشفىيدخلونالذيناألشخاصكانولذلك.المبنىخارجحاجتهملقضاءموضعافالتمسوا
بإستطاعةيكنولمبالبرازللمستشفىاألمامىالمدخلإمتألالليلةتلكوخالل، المبنىأرجاءفىإنتشرتالتىاألوساخ

هذاومثلطعامهموإعدادخدمتهميتولىمنبتدبيرالمستشفياتفىالداخلىالقسممرضىيقومأنعلىاليابانفىالعادةجرت1
.المريضأسرةأفرادأحدالعادةفىيكونالشخص
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يكنفلموجدتإذاوحتى، الفراشفىإستخدامهايمكنالتىالقصرياتتوافرلعدمالحالةهذهمواجهةالتمريضهيئة
.المرضىإلىيحملهامنهناك

كانالذىوالقئواألوساخالبرازمنوالممراتالحجراتتنظيفعمليةمنكثيراُأسهلالموتىجثتمنالتخلصكان
.بمكانالصعوبةمن

وللتلوثالجولحرارةحروقهموتعرضت، مسلوخةكانتجلدوهمألناألمرينعانوافقد، الحريقأصابهمالذينأولئكأما
،السوءمنبالغةدرجةعلىالحالكانتفيها، لقديعيشواأنالمرضىعلىالتىالظروفهىهذهكانتولكن، باألقذار

.الموقفإلنقاذوسيلةنملكنكنلمولكننا

السهلمنليسأمروهو، مريضاًأرقدكنتبينماالزمالءأولئكمعحديثىخاللمنعلمتهالذىالوضعهذاكان
ذلكيكونلن: "فأجاب”، معاونتكمعلىأقدرلعلىمرقدىمنأقومأنأستطيعمتى: "كاتسوبىالدكتورفسألت، مواجهته

،واحدةبكلمةأنبسأنقبلوإنصرفواالجميعتركنىثم”، األقلعلىأسبوعقبلذلكيتمولن، جروحكخياطةفكقبل
بجراحىإهتمامهميبدونلرؤيتىاآلخرتلوالواحديأتونبالمستشفىالعاملونكانفقدألفكارىيتركونىلمولكنهم

نالنىعمايقليكادالقدراإلصاباتمننالهموقدالزوارهؤالءبعضلرؤيةتأثرتوقد، الشفاءعاجللىويتمنون
تقعالتىبلدتهمنبأوكاياماالطبيةالجمعيةرئيسمورانيشىالدكتورفجاءفقد،لرؤيتىالحضورمشتقةتحملواولكنهم

الذىبالكليةالتجديففريقرئيسكانكما، الطبكليةفىلىزميالكانفقد، ليرانىهيروشيمامنميال90بعدعلى
مفاجأةمنيالها، الحميمياصديقىبخيرأراكإننى: "قالثمبالدوععيناهإغرورقتحتىيرانىكادوما، عضواًفيهكنت

،جديدبسالحهوجمتهيروشيماأناألمسليلةسمعنالقد: "قائالإستطردمنىإجابةينتظرأنودون "؟حالككيف! سارة
بمامدكمبإستطاعتىيكونفقد، مماحدثألتأكدبنفسىأحضرأنرأيتولكنىلناقالواهكذا، محدوداًكانالدماروأن

ماعلىأنكمتأكدأنتهل! وصلناعندماشاهدناهمالفظاعةيا.هناإلىوجئتنقلسيارةفركبت، األطباءمنتحتاجونه
دخلتعندماعيناهعليهاوقعتوالتىالقلبتحطمالتىالمناظرعلىيقصإستطردأجيبأنقبلأخرىومرة”.؟يرام

.بإنتباهإليهاستمعناولذلكجميعاًمسامعناإلىوصلتالتىالتفاصيلأولهذهوكانت، المدينةالنقلسيارة

منبالقربالريففىتعيشكانتالتىالعجوزأمىتساورقدالتىالمخاوف– إليهاإلستماعأثناء –فيهأفكركنتماوكل
بطمأنةيتفضلأنمنهطلبتحتىروايتهمنيفرغمورانيشىالدكتوركادوما، أجلنامناآلنتصلىفلعلها، أوكاياما

أنقبلووعدنى، ذلكفاعلبدالأنهلىفأكد.بخيروزوجتىأننىوإبالغهما، أوكايامافىتعيشالتىأختىوكذلكأمى
.جمعهممنالفراغبمجردلمعاونتناوالممرضاتاألطباءمنفريقبإعدادبينصرف

تبادلوبعدطفيفةإصاباتويديهوجههأصابتقدالحروقوكانت، يوشيتامنالقديمصديقىتابوتشىالدكتورجاءكما
عندمااألشجارأغصانبعضيقلملمنزلهالخلفىالفناءفىكانانهفقال، ماحدثحقيقةيعرفكانإذاعماسألته، التحيات

أصابتالتىالهائلةالحرارةمنموجةثماألبصاريخطفاللونأبيضشديدضوءماالحظهأولوأن، القصفحدث
أما، اإلصابةمننجتزوجتهأنكما، بسوءيصبلمالحظلحسنولكنه، أرضاُيطيحجعلهرهيبإنفجارحدثثم، خديه
كما، الموتمنبالنجاةسعداءكانواذلكرغمولكنهم، حولهمنالمنطقةفىاألخرىالمنازلتداعتكما، إنهارفقدبيته
صالحاًحقاًيعدلممنزلىان: "قائالبيتهإلىمعهذهبأنتابوتشىالدكتورعلىوعرض، بدورهنجاريوجىإبنهأن

تجرحالبطريقةاإلعتذارفحاولت، الكريمعرضهأقبلأنعلىالصعبمنوكان”.بكثيرهنامنأحسنولكنه، للسكنى
وأوصانى، الحركةمنحذرنىكاتسوبىالدكتورولكن، الكريمالعرضهذاعلىأشكركتابوتشىيادكتور: "قائالشعوره

:لهفقلتلإلنصرافتهيأثم، بترددإعتذارىتابوشتىالدكتورفقبل”، جراحىتلتئمحتىالوضعهذاعلىأظلأن
”.باألمسماحدثتفصيلعنتعرفهبماتخبرناأنقبلالتذهب"

،بيتناأماميمرونالتاللإلىالهربيحاولونالذينالجرحىمنالمئاتكان، مخيفاًمنظراًكانلقد: "تابوتشىالدكتورقال
،جلودهممنواسعةمساحاتوسلختوتورمت، وأيديهموجوههمإحترقتفقد، رؤيتهالعينتطيقالمنظرهموكان
أماممنيمرإنقطاعبالالصفهذاإستمرالليلوطوال، النملمنطويلكصفيسيرونوكانوا، أجسامهممنوتدلت
يسيرأنالمرءعلىالصعبمنجعلتبصورةالطريقجانبىعلىيتراصونفوجدتهمالصباحفىتوقفولكنه، منزلنا
”.فوقهميخطوأندون

يحدثناالتىالفظيعةالمشاهدصورةرأسىفىتدوركانتبينما، العنينمغمضتابوتشىالدكتورروايةإلىأستمعكنت
فنظرتيعطسشخصاًسمعتعندماإالصوتهأتبينولم، جاءعندماكاتسوتانىالسيدرؤيةمنأتمكنلمولذلك، عنها

أغرورقتحتىمنهاراًأراهكدتوماعاطفىأنهوأعرف، طويلةسنواتمنذعرفتهالذىالقديمالصديقهذاألجدحولى
.تماماًفانهارعاطفتهغلبتهالحالهذهعلىشاهدنىوحين، ليرانى2جوزنجىمنجاءلقدبالدموععيناى

لماوإال، متعذراًأمراًباألمسهيروشيمادخولىكان "مهمومبصوتلهوقالساساداالدكتورإلىكاتسوتانىالسيدإلتفت
جسربلغتوحين، تماماًالمدينةتغيرتلقد، األماكنبعضفىمشتعلةالحرائقزالتالاليوموحتىالحضورعنتوانيت

.هيروشيمامنالغربىالجنوبإلىأميالعشرةبعدعلىتقعقرية2
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بإستطاعتىكانالذىالمبنىهذاسوىقائمامبنىكلهاالمنطقةفىيبقلم، تبدلقدشئكلوجدتاليومصباح3ميساسا
”.بعيدمنرؤيته

ولكن، هناإلىألصلالترامسكةبجوارسرتلقد: "قائالإستطردثمأنفاسهليلتقطالحديثعنتانىكاتسومسترتوقف
كدتوما، وهناكهنايرقدونوالجرحىالقتلىوكان، المحطمةالتراموعرباتالكهرباءبأسالكمملؤةكانتالطريق

ماعلىوكانجسدهتفحموقددراجتهفوقيجلسرجالرأيت، تصديقهيمكنالفظيعاًشيئارأيتحتىالجسرإلىأصل
هذهوكرر!”، حدثتقدالواقعةهذهمثلأننصدقأنالصعبمنإنه، الواقعةوقعتحينللفرارسبياليلتمسيبدو

إماكانواماتومنمعظمأنيبدو: "يقولاستطردثممارآهبصحةنفسهيقنعأنيريدوكأنهمراتثالثأومرتانالعبارة
بعضرأسىبعينىرأيت، وقدهناكماتواثمماءشربةالنهريلتمسونمجرىإلىكثيروننزلفقد، تحتهأوالجسرفوق

للفرارسبيالإلتمسواممناأللوفبلالمئاتيكونأنوالبدالطافيةالجثثبينالنهرمجرىقىيقفونزالواالاألحياء
جثثهمطفتالذينأولئكمنظرعنبشاعةيقلالالمصابينالجنودمنظروكان، غرقواقدالنهرإلىباللجوءالحريقمن

،جلودهموسلخت، أعجازهمحتىأكتافهممنظهورهمإحترقتوقدمنهمالكثيرينرأيتلقد، النهرمياهفوقوأجسادهم
إختلطتفقدمالمحهمأما، يحرقلمشعرهمألنالعسكريةخوذاتهميرتدونكانواأنهمويبدو، متهتكالزجالحمهموبدا

حتىآذانهمإحترقتكذلك، وجوههممنتماماوإختفتوأفواهموأنوفهمعيونهمإحترقتفقدوجوهلهمتكنلم، جميعاً
أعطيهأنأسنانهموبرزتوجوهمإحترقتالذينالجنودأحدسألنى، وقدوقفاهالرجلوجهبينالتمييزالصعبمنأصبح
أعدولم، أجلهمنالصالةصنعهإستطعتماكلالماء؟،علىالحصولفىمساعدتهبإستطاعتىيكنولم، ماءشربة
بهاإحترقواالتىالطريقةإن، األخيرةأنفاسهيلفظأنقبلبهانطقكلمةآخرهىالماءفىرغبتهكانتفقدصوتهأسمع

”.تماماًبزاتهمفقدواقدأنهميبدوإذ، أتعجبتجعلنى

منهيطلبلمأحداًولكن، الفظيعةالمشاهدهذهعلينايقصوهوأنفاسهليتقطماتسوتانىللسيدالفرصةنتيحأنعليناكان
عماأحدهموسأله،إليهيستمعونوجلسواحولناالبعضتجمع، شاهدهماعلينايقصكانوحين، الحديثعنيتوقفأن

رأيتعندما، سيجارةإشعالفىوشرعت، اإلفطارطعامتناولمنلتوىفرغتقدكنت: "فقالالقنبلةسقطتعندمافعله
بزوجتىودفعت، الجويةالغاراتمنالوقايةمأوىإلىفهوعت، رهيبإنفجارصوتسمعتثم، أبيضضوءبريقفجأة

شطروجهىيممت، البيتسطحفوققيلبعدفصعدت، هيروشيمافىحدثقدطبيعىغيرشئثمةأنوتأكدت، أمامى
ثمةأنفأيقنت، الغزيربالمطرتنذرالتىالصيفسحابةمثلتبدوكبيرةسوداءسحابةفرأيت، ماحدثألرقبهيروشيما

بماالضابطوأخبرت، 4كائيتسىهتسوفىالموجودةالعسكريةالنقطةإلىفهرعت، المدينةفىوقعقدخطيرحادث
،لحظةوجهىفىحملق، الجدمأخذاألمريأخذلمولكنه، هيروشيمالمساعدةرجالهبعضيرسلأنورجوته، رأيت

تلحقلنقنبلتينأوقنبلةإنالقلقإلىيدعومايحدثلم: قاللقد؟لىقالماذاأتدرون، التهديدمعنىنظرتهوحملت
الضباطجمعيةبفرعمرموقاًضابطاًكنتلقد، االحمقهذامعالحديثفىأستمرأنالعبثمنكان، بهيروشيماالضرر

،مياجيماجزيرةفىالخدمةإلىإمراتىتحتكانواالذينالفالحونذهبوقد، أفعلماذاأدرلمولكنى، بإقليمىالسابقين
بدأالغرضلهذاأنظمهمأفرادعنأبحثكنتوبينما، أحداًأجدلمولكنىإنقاذكتيبةتكوينفىيساعدنىعمنوبحثت
سكانهاجميعوأندمرتقدهيروشيماأنقولهإستطاعواماكلفكان، حدثعمافسألتهمالقريةإلىيصلالجرحىموكب

فحاولت، بالناستعجالطريقكانتحتىإليهاأصلكدتوما، إتسوكائتشىنحوبهاوأسرعتدراجتىفركبت، يغادرونها
كانوا؟أتواأينمنأسألهمكنتوعندما، شافيةإجابةيعطينىأنيستطيعلمأحدهمولكناألمرجليةعلىمنهمأقفأن

مياجيماإلىيشيرونكانوا؟يتجهونأينإلىسألتهموعندما”، هناكمن "ويقلولونهيروشيماإتجاهفىبأصابعهميشيرون
أوالجروحأصابتهممنإيتسوكائتشىحولرأيتهممنبينيكنلم، الشئنفسيقولونكاواكلهم”، هناكإلى "ويقولون
إقتربتوكلما، بالغةإصاباتمنيعانونهناكالناسوجدتحتىكوستسوإلىأصلكدتماولكنى، الخطيرةالحروق

النظربإستطاعتىيكنلم، لهايرثىحالةفىالناسألجد5كوئىإلىوصلتحتىالمصابيننسبةتزدادهيروشيمامن
”.المحترقالشعررائحةمثلرائحتهموكانتوجوهمإلىحتى

محترقة،كوئىبمحطةالمحيطةالمنطقةتكنلم: "قائالإستطردثم، بعمقوتنفسقليالالحديثعنكاتسوتانىالسيدتوقف
بعضهمكانالذينبالجرحىالمحطةأرصفةوإمتألت، تماماًمحطمةكانتبهالمحيطةوالمنازلالمحطةمبنىولكن

لقد، أمهينادىطفلصوتأسمعكنتوالفنيةالفنيةويبن، للماءطلباًيصرخونوجميعهمراقديناآلخروالبعضواقفين
إلىأوكاهاناالدكتوريأتألم.باألمسعليهكانعماالحاليتغيرلمواليومحقيقياجحيماكان،حقيقياًجحيماًكان

منتمكنقدأنهأعقدالولكنىالمستشفىنحومتجهاًكوئىفىنهايتهعندالترامخطيعبررأيتهلقد، أمسالمستشفى
”.النيرانوسطهناإلىالوصول

”.اآلنحتىنرهلم: "البعضفأجاب

ئىكومدرسةإلىوذهبتكوئىمحطةتركت: "قائالحديثهوأكملالشمالوذاتاليمنذاترأسهكاتسوتانىالسيدفهز
يعجكانالمدرسةفناءحتى، بالجرحىإكتظتوقدا، طورائمستشفىإلىتحولتقدعندئذالمدراسةكانت، اإلبتدائية
مستلقينوهممنظرهمكانلقد.تجفحتىاألرضعلىمنشورة) بكاله (أسماكوكأنهمبدواالذينوالمحتضرينبالموتى

.المواصالتمستشفىعنكثيراعدبواليالمدينةشمالهيروشيماقلعةمنبالقربيقعأوتانهرعلىمقامكبيرجسر3
.جوزنوجىهيروشيمابينفيماقريةوهى4
.هيروشيمالمدينةالغربيةالحدودعندتقعحديدسكةمحطة5
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المساءحلولوقبيل... الموتسكراتيعانونكانواأنهمأؤكدأنأستطيعولكنى، الشفقةإلىيدعوالحارقةالشمستحت
قدأظنهاوكنت، أتشىتوكافىبيتهايقعالتىبأختىألتقىبىإذا، جئتحيثمنعائداالرئيسىالطريقأقطعكنتبينما
أنهوتفعلهأنتستطيعكانتماكلواحدةبكلمةتنطقولمبنجاتهاسعيدةكانت، الحياةقيدعلىوجدتهاولكنى، ماتت
جىفىبيتىإلىوحملتهالهامحفةعملعلىالرحيمةالقلوبذوىبعضوساعدنى، الفرحبدموعتبكىوكأنهاتبكى

".بالجرحىالمعابدوغصتحجيمإلىتحولتهيروشيماعنكثيراًتبعدالتىقريتىحتى، جوتشىمياجيماقربجوزين

المستشفىفىبقىمنزلهإلىأدراجهيعودأنمنبداللكنه، غرفتناوترك، ماشاهدهكلروايةمنكاتسوتانىالسيدفرغ
.المرضىلمساعدة

قدهيروشيماأنفىأشكالكاتسوتانىوالسيدتابوتشىوالدكتورمورانيشىالدكتوررواهاالتىالقصصجعلتنىلقد
،يصدقأنمنأبشعكانلىذكروهماولكن، كبيراًكانالدمارأنيثبتماعلىعيناىوقعتلقد، أبيهابكرةعندمرت
إحساسيغمرنىكان، للماءطلباًيصرخونالمحرقةالشمسأشعةتحتيركضونالذينالجرحىفىأفكركنتوعندما

فىالعاديةاألرضعلىيرقدونتركناهمالذينالمرضىألولئكباألسفوشعرت، المرضىسريرفوقلوجدىباالثم
المرضىبينرقادىمنبدالشيئاًأفعلأنبإستطاعتىلكانبالغةإصابةأصبتقدأكنلمإذا: لنفسىوقلت، المياهدورات

!شيئاأصنعأنبسببهأستطيعالمأزقمنياله، والقوةبالحولجريحهكذاوأنا، بىوأصدقائىزمالئىوإنشعال

رآهأنهكاتسوتانىالسيدلناذكرالذىالداخىالقسمطبيبأوكاهاناالدكتورظهورالسوداءأفكارىقطعالحظولحسن
أراكأنسعادتىمدىالتعلمانكهاتيشادكتور: "قائالينادينىوهوصوتهعلىإنتهبتفقد، أتشىهاتسكاعندباألمس

السيدألنأوكاهانايادكتورعليكإنزعجنالقد:"قائالفأجبته”.بمعجزةنجوانجوامنإن، لهيروشيماحدثمابعدبخير
وكيفكنتأين، باألمسكوئىمحطةفىكانعندماهيروشيماإلىمتجهارآكأنهلحظاتمنذأخبرناكاتسوتانى
ماعليكأقصدعنى،هناإلىالوصولإستطعتكيفأتعجبشخصياًإننى: " قائالفأجاب، هناإلىالوصولإستطعت

قيلماصحفاذا6جوكوكهيكلمنبالقربسقطتخاصةقنبلةعنعبارةجديدسالحثمةأنالبعضأخبرنى، لقدحدث
الصليبومستشفىجوكوكهيكلبينفيماقائماكانشئكلمحتألنهاالقوةمنكبيرقدرعلىالقنبلةهذهفانلى

وراءفيماقائما، والمنطقةيزالالفإنهبالغةبأضرارأصيباألحمرالصليبمستشفىأنورغم، تدميراودمرتهاألحمر
بالمرضىتعجكانتالتىاألحمرالصليبمستشفىعندتوقفتوقد، التدميرمنقليلقدرأصابهايوجينابإتجاهالمستشفى

ووسطاألحمرالصليبمستشفىبينوفيما، يوكىمىجسرحتىجانبكلمنوالمحتضرينالموتىبهاأحاطوقد
فىالترامعرباتوكانت،هشيمإلىتحولالمنطقةبتلكيقعكانمافكلالحريقمنالنجاةلهقدرتشيئاأجدلمالمدينة

رأيتكما، أصحابهاعلىالتعرفيتعذرالتىالمتفحمةالجثثبعشراتإكتظتوقدمحترقةتقفوكاميياتشوكواياتشو
الخزاناتتلكأحدوفى، الخزاناتتلكفىسلقواقدوكأنهمبدواالذينبالموتىممتلئةباالطفاءالخاصةالمياهخزانات
يكنلم، بالدماءالمختطلةالخزانمياهمنيشربوكانآخرلرجلجثةوبجانبهبالغةبحروقمصابارجالشاهدت

أنهحتىتماماالخزانيمألالموتىعددكانأيضاالخزاناتأحدوفى، الرشدفاقدكانألنهذلكمنأمنعهأنبإستطاعتى
حمامالماء، وحتىفىيجلسونكانوابينمااألخيرةأنفاسهملفظواأنهمويبدو، الخزانفىقدملموضعمكانهناكيكنلم

هرباالماءإلىيقفزونكانواعندماإختنقواقدأنهمويبدو، الموتىبحثثمملوءاكاناإلعداديةالمحافظةبمدرسةالسباحة
منالكثيرألنفيهالدخولحاولوامنلجميعالسباحةحماميتسعولم، حروقأثرعليهمتبدوتكنلمألنهالنيرانمن

قيدعلىالزالواالذينالناسبعضالحمامفىورأيت.الماءفىرؤوسهاتدلتوقدجانبكلمنالحمامحولكانتالجثث
،الخروجمنتمكنهململدرجةقواهمفقدواقدكانوا، جانبكلمنالموتىجثثبهمأحاطتوقدالماءوسطيقفونالحياة
حقيقية،ولكنهاالقصةبهذهأزعتكقدكنتإذاآسف. هناكماتواأنهمأعتقدولكنىمساعدتهميحاولونأناسثمةوكان

،الكالمعنأوكاهاناالدكتورتوقفثم”.األليمالمصيرهذامنيفرواأنالنجاهلهمقدرمنإستطاعكيفوالادرى
.التفاصيلمنالمزيدإلىألستمعبجوارىإبقاءهالجرممنأنهفرأيتواجبهألداءينصرفأنيريدأنهوأحسست

أصبحتمالىولتوضح، حدثلماصورةلترسمذهنىفىتتبلورالعديدينزوارىعلىقصهاالتىالورياتتلكوأخذت
.المفجعالحادثهذابعدهيروشيماعليه

بالمستشفىالنساءوأمراضالوالدةقسمرئيسياماآكىالدكتورجاءحتىالغرفةيغادرأوكاهاناالدكتوركادوما
كنتأينترىالكثيرعانيتلعلكلتسريحقيلالأجلس: "لهفقلتالقوىمنهكمتعباًبداأنهغيرمصابايكنولم،لزيارتى
؟"القصفحدثعندما

علىفإستلقيتمروعانفجارصوتتبعهاألبصاريخطفبرقيارأيتالحادثوقععندمامنزلىغادرتقدكنت: "فقال
اآلنهووهافعلوهالقد "فصبحت، العواصفهبوبقبلالصيففىنراهالذىكذلكأسودسحابالسماءمألثمظهرى

شئكلوتحطمباألبواببالحوائطالسقوففإختلطتعقبعلىرأساًإنقلبقدألجدهمنزلىنحوونظرت”، حدثقد
صفوففىووقفوامنزلىإلىالجرحىتوافدحتىلحظاتإالهىوما، عليهماكانإلىإرجاعهمعهايمكنالبصورة
فلموضماداتأدويةمنعندىكانماكلونقذ، بلحظاتهناإلىمجيئىقبلحتىوأعالجهمأفحصهمفمكثتطويلة

علىيقعوالمحرابالمدينةوسطتقعكانتالتىالعسكريةهيروشيمالثكناتالجنوبيةالحدودمنبالقربالشنتاويةلديانةهيكلهو6
".اآلباءأرض "جوكوككلمةتعنىو، الذريةالقنبلةنفجارإمركزمنمتر200بعد



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

23www.RaoufAbbas.org

يأسومنهناكوليسمنزلىأمامصففىيقفونشخصاًثالثينأوعشريننحوزالوال، الواجبأداءمتابعةأستطع
”.األدويةمنمزيدعلىحصلتإذاإالعالجهممنأتمكنولن، أجلهممنشئصنعيستطيعالأحداإن، جراحهم

إلىماكوياالدكتوروجاء، مذهوالاللحظةتلكفىيبدوكانولكنهوالسروراالنشراحياماآكىالدكتورطبيعةمنكان
عانيتهماأتصورأنأستطيعإننى: "قائالحديثهعلىوعلقماقالهمعظمفسمعمعىيتحدثياماآكىالدكتوركانحجرتى

لهذاحدتماما، فالكاألمسكانلىبالنسبةفاليومشيئاأعىالإننى: "وقالياماآكىالدكتورفتنهد."تماماأعرفكألننى
لنولكنهم " 7كابىإلىالوصوليحاولونإنهمالعونتطلبمنزلىأمامتقفالتىالتعسةاألرواحمنالزاخرالفيض

”.أجلهممنشئصنعيستطيعلنأحداأنكماأجلهممنشيئاًأصنعأنأستطيعولنذلكيستطيعوا

أحسنتكنلمفإنهاالضاحيةبتلكالحالإليهآلعمافكرةكونتفقدناجاتسوكافىيقعياماآكىالدكتوربيتكانولما
منيسألونوعندماأرواحبالأجسادوكأنهمصمتفىيسيرونالذينالجرحىطوابيروتخيلت، كوئىمنطقةمنحظا
وسمعت، للماءطلباًيتوسلونوهمتخيلتهم" هناكإلى "يقولونوجهتهمعنيسألونوعندما" هناكمن "يقولونجاءواأين

.شاهدوهماكلعنبدقةأصادقائىعبرفقديعانونمماأعانىكنتربمايحتضرونورأيتهمأناتهم

منويعانوناآلخرتلوالواحديتقيأونأخدواوأنهم، تماماللطعامشهيتهمفقدوابالمستشفىالموجودنالمرضىأنوعلمت
وطلبت، قاتلةجراثيمعلىيحتوىأنهأم، سامغازعلىيحتوىعنهسمعتالذىالجديدالسالحهذاهلترى.اإلسهال

مرضأعراضعليهمتبدوالمرضىأولئككانإذامماويتأكدواإلسهالالقئبحوادثيبلغنىأنأوكاهاناالدكتورمن
وأن، دمايتبرزونأيضاولكنهم، فقطاإلسهالمناليعانونالمرضىمنالكثيرأنليخبرنىوجاءاألمرفبحث، معدى

أمامنايكنولم، أميبيةدوسنطاريامنيعانونأنهمأعتقدجعلنىمما، الليلخاللمرةخمسينمنأكثردماتبرزبعضهم
.األعراضهذهعليهمتبدوالالذينالمرضىبقيةعننعزلهمأنسوىالخيار

الجانببجوارمكانعلىإختيارهفوقع، المرضىهؤالءلغزلمحجرإقامةمسئوليةالمديرنائبكوياماالدكتورفوضت
يكنلمنصنعهكناوما، خارجياعنبراًنسميةأنيمكنمايقيمأنالجنودبعضبمعاونةوإستطاعالمستشفىمنالجنوبى
.عملهبإستطاعتناماكلبعملضمائرنانرضىكناولكننا،للموقفعالجا

،سريعةجراحةإلىيحتاجالمنالمرضىبينيكنفلم، صعباواجبناومعاونيهكاتسوبىالدكتورعاتقعلىوقعلقد
منتنظيمتمكما، الجراحاتتلكإجراءفىعاونواوالفراشيينالكتبةحتىبمعاونتهمشغولينوالممرضاتاألطباءوكان

يكنلمفإنهتقدماحدثقدكانوإذا، زمالئهمتمريضعلىالمعاونةفىبهمواالستفادةالمرضىمنالحركةيستطيع
.المعجزاتضروبمنكانكاتسوبىالدكتورصنعهماأنرغمملموسا

قصدواالذينالجددبالمرضىإزدحمتأنلبثتماثمإستخدامهايسهلحتىالمرضىمنوإخالئهاالممراتتنظيفوتم
يلطمونفاآلباء، أقاربهمأوأصدقائهمعنبحثاالمستشفىإلىجاءواالذينالناسمنعالصعبمنوكان، المستشفى
،زوجاتهمعنيبحثونواألزواج، المسشفىضمهممنبينيكونواقدالذينأطفالهمعلىمنادينويصرخونخدودهم
نداؤهاوكانطفلهاتنادىذاهلةالمستشفىفىهدفبالتسيرالمسكيناتالنساءإحدىوكانت.آبائهمعنيبحثونواألطفال

األنينيشبهبماتصرخالمستشفىمدخلعندتقفكانتأخرىسيدةمنعها، وثمةيجرؤعلىلمأحداولكنالقلوبيمزق
عنللبحثالريفسكانمنالكثيرتوافدكما، باألسىالنفسيمألنداؤاهاوكانبالمستشفىموجودأنهتعتقدشخصامنادية

دخولمنومنعناهمسلوكهممنتضايقناحتىجيداًالوجوهيتفحصونالمرضىبينيتجولونكانواوأقاربهمأصدقائهم
.المستشفى

مبنىلتنظيفالجنودمنثلةأحضركوياماالدكتورأنعملتالسببعنسألتوحين، المستشفىخارججلبةوسمعنا
الصيدليةفىتدبالحياةوبدأت، للمستشفىكملحقإستخدامهنستطيعحتىالنيرانعليهأتتالذىالمواصالتمصلحة

نوعايعرفالمستشفىوبدأ، ميزوجوتشىوالسيدهينوئىالدكتورعنايةإلىالالزمبالدواءتزويدهافىالفضليرجعالتى
.الموقفعلىالسيطرةنستطيعقيلبعدولعلناإيجابىشئعملتمفقد، النظاممن

بمالءاتجثهملفوإنه، الليلخاللتوفوامريضاعشرستةأنبالمستشفىالعملمكتبمديراسيراالسيدمنوعلمت
الظروفهذهفىالمالءاتبهذهاإلحتفاظنستطيعهلترىنفسىفساءلت، المستشفىمدخلبجوارووضعهابيضاء

بحرمةللشعورإنعكاساكانالنحوهذاعلىتصرفهألنسيراالسيدصنعماعلىاإلعتراضفىترددتولكنى، الحرجة
داخلوالمالءاتبالجثثألقتقدالمستشفىأماممنالجثثلنقلالجيشأرسلهاالتىالفرقةأنعلمتوحين،الموتى
.الموتىمنإليهاإحتياجاأكثرفاألحياءبالمالءاتاإلحتفاظاألفضلمنأنهرأيتدينيةمراسمدوننقلسيارة

قصدواالذينفإنالتفجيرمركزعنكثيراًنبعدالكناولما، وصوبحدبكلمنالمستشفىإلىيأتونالمرضىكان
ظلواممنبكثيرأحسنحالتهمكانتفقدبالمستشفىكانواالذينأولئكأما، خطيرةوحالتهمبالغةإصاباتهمكانتمستشفانا
يبكون، نفوسهمفىالطمأنينةيبعثاألبيضلباسهمفىوالممرضيناألطباءمنظروكان، بهمالمكانإكتظاظرغمخارجها

أنويثقون، الكثيريعانونجميعاكانوا.بسيطةخدمةعلىحصولهمعندالشكربكلماتويلهجون، مواساةكلمةسماععند
الذىالدماروسطمأوىأفضلكانلهمبالنسبةالمستشفىأنكما، لرعايتهمالجهدأقصىسيبذلونوالممرضاتاألطباء

.أوتانهروادىفىهيروشيمامنالشمالإلىأميالعشرةبعدعلىتقعمدينةكابى7
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قيمةذاشيئانصنعأنإستطعناأنناأبداًنشعرلمولكننا، المرضىعلىبدتالتىالرضىلعالماتفسررنا، بالمدينةلحق
.لهم

علىيوزعونهاوكانوا، اليومبدايةفىالمسلوقاألرزمنوجبةإعدادالمستشفىبمطبخومعاونوهإيماتشىالسيدوإستطاع
ذلكفىعملأهملىبالنسبةالصغيرةالوجبةهذهوكانت، كبيرةخشبيةبمالعقإياهاويطعمونهم، الجرادلفىالمرضى

وجعلنىبالعافيةمألنىقداألرزهذامنأصابنىالذىالفممآلأنفأحسست، ظهربعدأخرىوجبةتقديموأعادوا.اليوم
فزاداألرزمنالقيلالقدرهذاتناوليستطيعواأنمنأضعفكانوممنالكثيرونهناككانولكنالشفاءبإمكانيةأشعر

.عليهمالمرضوطأةمنالجوع

الجروحآالموأخذت، األرضفوقوضعتالحصيرمنقطعسوىالمرضىيفترشهمالدينايكونأندونالليلوأقبل
درجاتإرتفاعمنالمرضىوعانى، األلمتحملعلىالمرضىلتعينالمسكناتمنكافيةكميةلدينايكنولم، تتزايد

.بالمستشفىالعاملينقلةبسببظمأهمليروواالماءلهميقدممنلدينايكنلمولكنللماءطلبايصرخونوأخذواالحرارة

بنفسالعجوزسائكيىالسيدةإبنبعدهجاءثم، بالغةبحروقمصاباالمتشفىإلىنقلالصيادلةأحدهاراداالدكتورأنكما
وجودلعدمونظراً، النهاربدايةمنذحادبإسهالإلصابتهاالممرضاتإحدىهينادااآلنسةعزلإلىوإضطررنا، الحالة

وجاءنى، باللغةحروقمناألخرىهىتعانىكانتأنهارغمالعبءبهذاأمهاإضطلعتفقدتمريضهاعلىيقفمن
،الحياةقيدعلىبقائهمايحتملالوأنهلهايرثىحالةفىأصحبتاقدوأمهاهينادااآلنسةأنليخبرنىميزوجوتشىالسيد
.الوعىفقدقدالعجوزسائيكىالسيدةإبنوأن

،شاهدوهاالتىالفظيعةوالمناظر، بهيروشيماحدثالذىالدمارعنزوارىرواياتإلىأستمعكلهاليومقضيتلقد
،مرؤوسىتواجهالتىالصعابالمعرفةتمامأعرفوكنت، منازلهموتدمرتعائالتهمتشتتوقدجرحىأصدقائىرأيت
أنأعرفكنتكما، جيداًذلكأعرفكنت، صعابمنلتحملهللبشرطاقةالمالمواجهةببسالةناضلواكيفوأعلم
الحقيقةيعلمكانمنترى، أجلهممنوالممرضاتاألطباءيصنعهأنيمكنماعلىآمالهمكلعلقواقدالمرضىهؤالء
 !تمامامثلهمحيلةبالكناإنناالمرة

الواقعلألمرأستسلمجعلتنىأنوالضيقاأللملهمومشاركتىالناسيعانيهالذىالبؤسمبلغفهمعلىقدرتىلبثتوما
خاللفىإعتدتلقد، هذامثلتحملبإستطاعتىأنمايوماأصدقأكنلمجأشورباطةبهدوءأسمعهماكلوأتقبل
.واليأسبالفوضىالمبشعالجوهذاعلىيومين

حتىوالوالكهرباءراديوهناكيكنلم، الليلظالممنجزءأصبحت، إنسانيةالوحدةكانتولكنهابالوحدةشعرت
كنتماوكل، المدينةأطرافبعضفىألسنتهاترتفعكانتالتىالنيرانتعكسهكانتضوءمنهناككانماكل، شموع
ينادونالحمىمنيعانونكانوامنهذيانأسمعكنتكما، المرضىوتأوهاتأناتصوتهوأصواتمنأسمعه

مننوعأىترى”، األلمأطيقالأننىإحتمالهاليمكناأللمإن: "آخرحيناًويصرخحيناًيئنإنسانصوتأو، أمامتهم
!.؟هيروشيماحطمتالتىتلكالقنابل

فقبل، بعددهاتسعفنىلمذاكراتىولكنطائراتبضعهناككانتلقد، الكارثةيومصباحأحداثأتذكرأنوحاولت
الدقائقخاللتنطلقلمولماذااإلنذارصفاراتسكتتفلماذاوإالواحدةطائرةصوتهناككاناإلنذارصفاراتإنطالق
وبينالوقائعهذهبينالربطأستطيعلمذهنىجهدمنبذلتماورغم؟القصفحدوثعلىالسابقةالستأوالخمس
قنبلة "و" جديدسالح "و" سرىسالح "عنبغموضتكملوازوارىمعظمفإنجديداًسالحاًكانربما، حدثالذىالدمار
أدركأنأستطيعالفأننىالقنبلةتلككانتماوكائنا، تفجرأنقبلبمظلتينهبطتالقنبلةهذهأنأحدهمذكركما"خاصة
الذىالسحابإلىاإلشارةعنتزيدالحكاياتنكملهماكل، تعليلهاليمكنأحدثتهالذىالدمارمنالقدرهذاألن، كنهها

.شئكلفغمرالجوفىإنتشر

،أحياؤهاواختفت، فيهامعسكراًكانالذىالجيشمعهادمركمادمرتقدهيروشيماأنهوتأكيدهيمكنواحدشئثمة
للقطاعالعامةوالقيادة، الشبابمنالكثيرتضمكانتالتىالعسكريةوالكلية،الثانىللجيشالعامةالقيادةختفتإكما

!بأيديناتأخذأناآللهةتستطيعلن، الحربخسرنا، اليابانأملتحطملقد، العسكرىوالمسنشفى، المهندسينوفرقالغربى
وقدالشوراعفىالقتاليدورأنالبدذلكيحدثوعندما، أراضيناإلىاألمريكيةالقواتتنزلحتىلحظاتإالوماهى
مصلحةمبنىلتحويلقادمونالجنودأنالصباحفىلىيذكرواألم، الدفاعأوللهجوممركزإلىمستشفانايتحول

.جميعاًالتساؤالتلهذهجواباًأجدلمولكنى؟حقأًهزمناهلترى.قيادةإلىالمواصالت

ظهرثم، أقداموقعوسمعتذايلنىالنومولكن، فعلواحسناً، النومفىيغطونوزوجتىكادوواآلنسةساساداالدكتوركان
فىوأنارأيتهمالذينالحروقمرضىحالكانمثلهايداهوتدلتذراعيهرفعوقدالظالموسطشبحهبدأبالبابرجل

أضاعتوجهاًاألياممنيومفىكانمارأيتاألصحعلىأووجهةرأيتمنىإقتربوحين، المستشفىإلىالطريق
الطريقأخطأتلقد: "الفزعمألنىوقدبهفصحت، المياهدورةإلىطريقةضلأعمىالرجلكان، مالمحهالنيران
خائفاًكنتولكنى، النحوهذاعلىمعهلتصرفىبالخجلوأحسست، الظالموسطوإختفىأدراجهالمسكينفعاد”، ياسيدى

.النومفىأملكلوفقدت، قبلذىمنأكثراألعصابمتوتروأصبحت، حقاً
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وتركتقليلبعدنهضتألنهازوجتىأيقظصياحىأنويبدو، الشرقإتجاهفىآلخرحينمنتضئالسماءكانت
مليئةالردهةأنلىفقالت، حدثعمافسألتهابرهةبعدعادتولكنها، المياهلدورةالذهابتريدكانتربماالغرفة،

ألولئكمستمرةبصفةتعتذرأنعليهاوكان، فوقهمفخطتالمرضىأجسامتتفادىأنتستطيعلمأنهاحتىبالمرضى
كانتولذلكميترجلقدمفوقداستلقد، جواباًمنهتتلقلملهإعتذرتوعندماشخصقدمعلىداستثم، المساكين

.منىبالقربلتناموتحركتجسدهافىبقشعريرةتحسخائفة

1945أغسطس8
،أفخاذىوبينإبطىتحتمنيتصباللزجبالعرقفأحسستعاليةالرطوبةدرجةوكانت، السماءصافىحاراًاليومبدأ
ضماداتمنالدمفإنبثقباألمسمنهتورماأكثرساساداالدكتوروجهوكان، الثانىالطابقمنيتصاعدالدخانبدأكما

طوالالمرضىجراحلتأسالكثيرصنعتاقداليدانهاتانأنتذكرتعندماعليهبالعطفوأحسست، ويديهذراعية
.الماضييناليومين

الحينبينالليلخالليمشىأسمعهكنتفقدباألمسأذكرهأننسيتمريضاًأتذكرجعلتنىبالخارججلبةوسمعت
وسألتبالمنىأوبالسوريرتطمكانعندماخاصةبصفةأسمعهكنت، هناكهنايمشىكاناليومصباحوكذلك، واآلخر
أنهأعتقدوالبالحديقةالبطاطاأوراقمنالكثيرفهناكيادكتورعليكال: "فأجابت" ؟طعامهتناولهل: "كادواآلنسة

الحريقأصابهحصانفهوعنهنتحدثكناالذىالمريضهذاأما”، متوفرةاألوراقهذهدمتماالجوعمنسيعانى
.حجرتنانافذةبجواربالحديقةأبقيناهوبذلكعليهيعطفأنسوىيملكالكانالحالهذهعلىيراهكانومنبالعمى

فىمتعةووجدتبالبطاطاوزرعتها، حديقةإلىتحويلهافىبعيدزمنمنذفكرتولكنى، للتنسملعباًالحديقةتلكوكانت
.بالمستشفىالعالمينبينللتندرموضوعاًبطاطتىوأصبحت، المحاولةهذه

فضحك”.اآلننضجتقدأنهاأعتقداألرضباطنمنالبطاطانخرجأناألفضلمنأنهتظنينأال: "كادولآلنسةقلت
.للحظةتعاستناونسينارفاقى

ذلككادواآلنسةوالحظت، ضمادةداخللزجامبتاليبدوأنهألكتشفإليهفنظرت، يؤلمنىاليسرىقدمىمفصلبدأ
علىالصقرباطهناكأنالحظتالضمادةتغيركانتوحين، بالتحسنشعرتذلكمنإنتهتوبعدما، الضمادةفغيرت
ارتطمتالتىالملتهبةالجذوةبعدفيماتذكرتثم، حروقأيةأصابتنىقدأنهأذكرالألننىفدهشت، اليسرىركبتى

.الهائلالحريقشبحينالمواصالتمصلحةبجواربالحديقةأرقدكنتعندمابرجلى

السوداءاألفكارونسيت، مرتفعةالمعنويةروحىكانتكما، حاالأحسنأبدووكنتالصباحهذاللطعامقابليتىإزدات
الموعديحددأنسألتهالتحيةأبادلهأنمنوبدال، مبكراًكاتسوبىالدكتوروحضر، الليلطوالذهنىعلىسيطرتالتى
وأن، الجروحخياطةتفكحتىأسبوعإلىاألقلعلىأحتاجأننىأخرىمرةفأخبرنى، الفراشمغادرةفيهيمكنىالذى
أنعليكيجب، صبراتطيقالإنك: "لىوقال، الفترةتلكمرورقبلأخرىمرةالفراشمغادرةموضوعأثيرأالعلى
لىصرحعندماولكن، أموتأنالممكنمنكانأنهالحينذلكحتىبخلدىدارقديكنلم”.حياًزالتالألنكاللهتحمد

عدمأبدىأنأحاولوأناكاتسوبىالدكتور، وسألتأظنمماأسوأكانتإصاباتىأنتأكدتبذلككاتسوبىالدكتور
التىالدماءكميةمنتتحققلم، لعلكعليكقلقونجميعاكنالقد: "الدرجة؟" فقالهذهإلىسيئةحالتىكانتهل: "المباالة
جميعاُكنا، وأناكوياماوالدكتورساساداوالدكتوركادوواآلنسةزوجتكوكانت، اليلمعظمغيبوبةفىظللتلقد، فقدتها

أتذكرالأكادأننىالغريبمنليسإذن: "عاديةكلماتىتبدوأنمحاوالفأجبت”، الليلطوالبجواركالجلوسنتناوب
”.الليلةتلكماحدث

علمايحيطنىوكان، الشكإليهايتطرقالبكفاءةالمستشفىيديركوياماالدكتوركانفقد، بالراحةأقنعأنعلىكانلقد
بالغوصلناعندماالمثالسبيلفعلى.منفرداقرارايتخذأنيجبالكانحيثالرأىويسألنى، مشاكلمنيعترضهبما
فلمأوشيتاخلفتقعكانتالتىالتاللفىيختبئونكانواوأسرتهأنهيفيدبمستشفانااألسنانأطباءأحدتشودوالدكتورمن

إلىنقلهوسيلةدبرت، المستشفىإلىيحملهمننرسلأنمناوطلببالغةبحروقأصيبولكنهبسوءعائلتهتصب
بمصلحةاالجتماعيةالشئونقسمأنمفادهتقريراًتلقيناكما.اإلمكانياتفىنقضمننعاينهكنامماالرغمعلىالمستشفى

كانتالحصرهذهأن، ورغمالمستشفىبهايزودأنالممكنمنللنومحصيروثالثمائةمائتينبينمالديهالمواصالت
الحصيرلوضعأماكنهممنالمرضىإزاحةبمكانالصعوبةومنبالمرضىمكتظاكانالمستشفىوأنالطولقصيرة
سبيلفىاضطرناولوحتىلنابالنسبةملحةضرورةالحصرتلكعلىالحصولأنسيراوالسيدأحسست، تحتهم

.المرضىمنالممراتإخالءإلىإستخدامها

جثتهعلىالتعرفتمفقد، المواصالتمصلحةمديريوشيداالسيدمصرعحولترددتالتىالشائعةاليومتأكدت
فقدنالقد، المواصالتمصلحةأمامبقاياهاحرقوتمالمستشفىمنبالقربالجثةعلىوعثر، حزامهبكلةمنالمتفحمة

.أتوسكاعمدةهوالبارزةالشخصياتمنآخرشخصأيضاماتكما.مخلصاًرقيقاصديقابموته

فىبقيماناللذانوزوجتهناجاءوالسيدهماقديمانصديقانبذلكأخبرنىفقد، ذاعقدكانمصرعىنبأأنأيضاًوعلمت
.نجاتىمنلتأكدهماسعيدينوكاناالصباحهذاوزوجتىلزيارتىحضراعندماهارانيشى
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منالكثيرعلىعثركما، جراحهمونوعيةمرضهملطبيعةًتبعاالمرضىتصنيفإلعادةكبيرجهدبذلاليوموخالل
مكانهانخلىحتىالموتىجثثمنالتخلصبضروةفشعرت، باألمسماتواممنأقلكانواوإن، المرضىبينالموتى

الموتأتوقعجعلنىممابسرعةيموتونالناسكانفقدلألمورنظرتىمنأغيرذلكوجعلنى، الحياةقيدعلىبقوالمن
كيفترى، محظوظةأسرةأفرادهامنشخصينسوىتفقدلمالتىاألسرةوإعتبرت،وأحترامهواقعاأمراوأعتبره
!بخاطرىتجولاألفكارهذهومثلهيروشيمامواطنىبينرأسىأرفعأنأستطيع

إماكنيةحولكوباماالدكتورمعتناقشتوقد، المواصالتمصلحةمبنىتطهيرفىأخرىمرةيعملونالجنودبدأ
،إليهالمستشفىوممراتالمياهدوراتفىتكدسواالذينالمرضىلنقلوإعدادهالمبنىطوابقأحدتطهيرفىإستخدامهم

المرضىبعضوأن، تتزايدالدموىاإلسهالحاالتأنليبلغناأوكاهاناالدكتورجاءالموضعهذانناقشكناوبينما
مصلحةتحويلإلىالحاجةفانذلكعلىوبناء.اليومهذانهارمطلعمنذمرةستينمنأكثردموياإسهاالتبرزوا

فيهنعزلالذىالمحجرمساحةتوسيعهوإليهنحتاجمافان، عاجلغيرأمراًأصبحتللمستشفىملحقإلىالمواصالت
.المهمةهذهفىيساعدوناأنالجنودمنطلبناولذلك، غيرهمعنالمرضىهؤالء

مبنىمنالثانىالطابقدمرتالتىالنيرانألن، جديدمنبينناللنقاشموضوعاالمستشفىتنظيمإعادةمشكلةعادتثم
حجرةعشرأربعةالطابقبهذاكانتالحريقوقبل، الطابقذلكإستخدامالممكنمنوأصبحتماماً،خمدتالمستشفى

.فسيحةواحدةقاعةإلىالطابقوحولتتماماالنيرانعليهاأتتخشبيةبفواصلمقامة

الطابقمنأسوأكانتالطابقهذاحالةألنالثانىالطابقإلىالمرضىمنبنقلهمنبدأفيمنتتركزاآلنالمشكلةوأصبحت
همبالمستشفىالعاملينمنالمصابونيكونوأنبأنفسنا،نبدأأنقررناوأخيرا، بالمرضىإزدحامهمنالرغمعلىاألول
.المرضىلبقيةاألولالطابقفىمكانهمليفسحواالثانىالطابقإلىينقلمنأول

ببقاياممتلئةاألرضكانتبعينىالمكانتفحصتالمحفةعلىمحموالكنتوبينما، الثانىالطابقإلىنقلمنأولوكنت
بينيكنولماألسرةتلكفوقكانتالتىالقشمراتبإحتراقعنالمتخلفاألبيضالرمادتحتحديدياسريراثالثين
األسرةهذهمنظركانالعاريةالصلبةاألرضعلىراقدايومينقضيتأنبعدولكن، لإلستخداميصلحمااألسرةحطام

ووضع، غيرهمنإلتواءاأقلكانسريربقايامنبجوارىفراشيائيكولزوجتىوأعد، رائعاًلىبالنسبةيبدوالمحطمة
ساساداالدكتوربناولحق، ضجةدونالمكانهذافىالحياةتنقبلوبدأنا، األسرةتلكأطرفوقعليهننامكناالذىالحصير
القاعةتحولتحتىاآلخرتلوالواحدبالمستشفىالعاملينمنالمرضىوتبعهمأوموتوواآلنسةكيداسوسوواآلنسة
السقفمنتدلتالتىالحديديةالخرسانةوأسياخالمواسيرأوالرمادمنالبعضإشتكىربما، مؤنسمكانإلىالفسيحة

القاعةتلكوإمتازت، أصابهاالذىالحريقبعدالبكتريامنتطهيراًبالمستشفىمكانأكثركانتالقاعةهذهمثلولكن
ستائرأونوافذهناكيكنفلم، اتجاهكلفىبالمكانمايحيطكلرؤيةتتيحاألربعةبحوائطهاواسعةنوافذفتحاتبوجود

الشرقفىهيروشيماحطامعلىتقعالعينوكانت، الضوءحدةمنتقللأوالهواءالمرضىلتقىزجاجيةضلفوالحتى
بعدعلىيقعالذىالمدينةوسطمنوبالقرب، هيروشيماخليجفى8نينوشيماجزيرةبوضوحنرىفكنا، والغربوالجنوب

"فوكويامحالت "المدينةفىكانامبنيينألكبراألسودالحطامنرىأنبإستطاعتناكانالمستشفىموقعمنمتر1500
منقرباأكثرالمدينةمنالشرقىالقسمعلىيطلالذىالمقدسالجميلياماهيجىجبلوبدا”، تشوجوكجريدة "ومبنى

.المستشفىمنالشمالإلىباقيةمبانثمةتكنولم، المستشفىجانبإلىيقعوكأنهغداحتىقبلذى

بالخرسانةأقيمتالىتلكسوىالمدينةمبانىمنيبقفلم، دمرتقدهيروشيماأنبقولهمأصدقائىعناهماأفهموبدأت
عليهاتناثرتصحراءإلىالمدينةتحولتالبصرمرمىوعلى، المبانىهذهمناثنينذكرعلىأتيتوقدالمسلحة
تعبرأخرىكلمةعنألبحثالدماركلمةمفهومفىالنظرأعيدأنعلىوكان، السقوفوقرميدواألحجاراألنقاض

أعرفهمابينأجدلمالحقيقةفىولكنى، الحالواقععلىإنطباقاًأكثر" الخراب "كلمةلعل، أمامىأراهعماتعبيرأصدق
.المتداعىالحديدىسريرىفوقمنشاهدتهماعلىتصدقواحدةكلمةالكلماتمن

،الغناءيرددونواآلخرونالعملأغنياتإحدىيرددأحدهمكان، المستشفىمحجرتوسيعفىبهمةيعملونالجنودرأيت
أحاطوهخارجياًمرحاضاًأقامواذلكإلىوباإلضافة، جديدةمربعمتر1200المحجرمساحةإلىيضيفواأنواستطاعوا

مايرىأنموقعىمنإليهاينظرمنباستطاعةكانفقدشيئاًتحجبالحصرتلكتكنولم، جانبكلمنبالحصير
.وراءها

والفوضىالضيقمنتخلصنالقدباإلنتعاشتشعرالمحمومةأجسادنافجعلت، النوافذفتحاتعبرلطيفةنسمةوهبت
حولنامنالمتسعاألفقلمنظروكان، معنوياتنارفعالقاعةجوانبمألالذىالضوءأنكما، األولالطابقطابعكانااللذان
.نفوسناعلىطيبتأثير

،أفضلمكانإلىإنتقلناأننااآلنتبينتولكنى.األولالطابقلمرضىبالمستشفىاألفضلالمكانتركناقدأنناظننالقد
.فرصةأقربفىاآلخرينللمرضىالجديدالمكانهذانتركأنفقررت

قيدعلىبقىلمنملعبأالجزيرةهذهإتخذتوقدهيروشيماخليجفىهيروشيماجنوبأميالثالثةبعدعلىتقعجبليةجزيرةنينوشيما8
.المدينةسكانمنالحياة
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حتىالرائحةلتلكودهشت، السردينشواءرائحةتشبهرائحةإليناحملتخفيفةجنوبيةرياحهبتالمساءحلولوقبيل
عبرفنظرت، الموتىجثثإحراقيتولىالصحةوزارةرجالمنفريقهناكأنمعاونىأخبرنىحتىواهمأننىظننت
.األنقاضحرائقبقاياقبلمنأظنهاوكنتالمدينةأحياءمختلففىتناثرتالتىالحرائقمنالعديدألشاهدالنافذة

جنائزيةمحارقهىالنيرانتلكأنتأكدتوحين، بالمئاتالجثثقدرتحيثكبيرحريقهناككاننيجتسووبإتجاه
.بالتقززإحساسوإنتابنىجسدىفىبقشعريرةشعرت

كبدفىوتعكسالداخلمنفيهامشتعلةالنيرانظلتفقدالمدينةوسطمنبالقربتقعكانتالتىالخرسانيةالمبانىأما
.مخيفةظالالالسماء

ليعملواالثانىبالطابقمكاناًلهمأفسحناولذلك، راحةدونأيامثالثةمدةبالنهارالليليواصلونبالمستشفىالعاملونظل
ماببعضأبلغنىالنومفىيستغرقأنوقبل، لينامكوياماالدكتوروجاء، بينناالراحةفترةبعضهمويقضىنوباتفى

،العامالثانىللجيشالضماداتبعضيطلبونالصباحفىالمستشفىإلىجاءواجنوداأنلىفذكر، اليومخاللحدث
علىاإلستيالءعلىأصرواولكنهمبكثيرحاجتنادونضماداتمنلديناماأنإقناعهمبالمستشفىالعاملونحاولوعبثاً
وما، الجنودإلىمنهالطرققطاعسلوكإلىأقربالرجالهؤالءتصرفكانلقد، الضماداتتلكمنعندنامامعظم
يحدثعندماللطوارئمعداتمنإليهنحتاجمابكللمدناالجيشمنتلقيناهاالتىالمتكررةللوعودتمامامنافياكانفعلوه
منكافعدديبقولم، هيروشيمافىمعسكراًكانالذىالجيشمنيأتوالمالجنودهؤالءولكن، المدينةعلىهجوم
علىيقومونالذيناألفراديوفرأنالجيشباستطاعةيكنولم، رسالتهاأداءعلىالمستشفىمعاونةبهمأنيطالذينالجنود
ضابطحضروعندما، المياهدوراتبإحدىمكانالهمأفسحناوالذينالمحليةللقيادةالتابعينالعسكريينالجرحىخدمة

ولذلك، الفراشينبحجرةمكانالهمهيأناحينكثيراًوشكرنا،إليهلينقلهمأفضلمكانلديهيكنلملرؤيتهمالقيادةإتصال
.الجيشمنآخرقطاعإلىينتمونالضماداتمنرصيدناعلىإستولواالذينالجنودأنأعتقد

كلهالنهاروقضوامعلومةغيرجهةمنأتواالجنودبعضأنكوياماالدكتورأخبرنىفقد، إنزعاجناأثارشئوثمة
حالةفىهيروشيماعنالدفاعلتتولىالمبنىإلىستنتقلالجيشقيادةأنأشيعقدوأنه، المواصالتمصلحةمبنىينظفون

منلمزيدهدفاًستصبحالمستشفىفإنالمكانهذافىقيادتهالجيشأقامإذاأنهعلىالرأىفىوإتفقنا.للغزوتعرضها
.األمرهذامثلوقعإذاجميعاًنموتوقدالقصف

أسمعالنومأستطيعولمبالضيقوشعرتالمسائلهذهفىالتفكيرفىاستغرقتالقاعةكوياماالدكتورغادروبعدما
الذىالمعزولينالدوسنطاريامرضىأحدحركةوسمعت، وأنينهمللماءطالباًوصراخهمالليلخاللالمرضىتأوهات

إلىبالعودةويأمرهينهرهفظرجلصوتمسامعىإلىوتناهىالمصلحةمبنىخلفيشربهماءعنليبحثموقعهترك
منجانبمروكلماوالفنيةالفنيةبينللماءطالباًيصرخصوتهناكوكان،إليهالدوسنطارياعدوىتنتقلالحتىمكانه
منأنهيبدوشابضابطأنهفأخبرتنى، المريضهذايكونعمنالممرضةوسألت،تدريجاًيخفتالصوتهذاأخذالليل

.مهذبةبعباراتيشكرهاكانالماءلهوتقدملرجائهتستجيبكانتعندماألنهاكريمةأسرة

حيثأغسطسمنالثانىفىلمنزلناأورابالكابتنعمىإبنبهاقامزيارةذكرذهنىفىالشابالضابطهذاأثاروقد
رأيتهوعندما، بقليلالطبكليةمنتخرجهبعدعسكرىكطبيبجندقدأورابالكابتنوكان، معنااليوموزوجتهقضى
.والشجاعةاإلنضباطمعالمعليهبدتوقد، الصينووسطشمالفىسنواتأوسبعستنحوالخدمةفىقضىقدكان

شئكلألنالحربسنخسرأنناأشعرإننىلهقلت، اإلحساسبهذاإليهوأفضيتنهايةللحربأرىالمتشائماًوكنت
إذاأنهمنمخاوفىلهوأبديت،قبلمنالحالكانمثلمامنضبطينيعودوالمالجنودوأن، أسواإلىسئمنيسير

مواجهةعلىيركزدفاعنانظامألن، مجدياًيكونلنللطائراتمضادةمدافعمنلدينامافإنللقصفهيروشيماتعرضت
هيروشيماقصففىالقنابلهذهمثليستخدملنالعدوأنتقديرىفىوكان، المحرقةبالقنابلللقصفالتعرضحاالت

الياأخى: "بقولهقلتهماعلىعقبثم، بهدوءلحديثىيستمععمىإبنكانالحدهذاوعنداألنهارمنالعديديخترقهاالتى
بتحقيقاإلنتقاداتهذهعلىسيردالجيشفأنللجيشالمواطنينإنتقادبلغمهماأنهلناذكرالعامةاألركانرئيسفإنتقلق

 " !.النصر

بتحقيقاإلنتقاداتعلىسيردالجيش "عمىإبنقالهاالتىالعبارةتلكأرددنفسىوجدتالظالموسطأرقدكنتوبينما
أورابالكابتنولعل، طبيةإمداداتمننحتاجهماكللنايوفرأنبإستطاعته،أراهليتنىاآلنعمىإبنأينترى" النصر

.حدثماكلبعدعلىلإلطمئناناآلقلعلىلحضروإال، اآلنمشغول

1945أغسطس9
الدورفىالحالكانمثلماالعلوىالدورىفىمباشرةإليناتصلالالشمسأشعةولكن، صحواًحاراُبدايتهمنذاليومكان

.باألمسمنهلنابالنسبةأفضلالجوجعلتقاعتناعلىعليلةنسمةهبتكما، السفلى

ملحوظاًالتحسنوكان، مرضيةبصورةتلتئموخدىشفتىجروحأنويبدو، الصباحهذافمىحالةبتحسنوأحسست
اإلهتمامشديدةكادواآلنسةوكانت، قبلمنأتناولهكنتالذىالمهروساألرزمنبدالاألرزمنوجبةطلبتأننىحتى
المذاقحلوةالبطاطاأنمايوماًأتصورأكنولم، لىوأعدتهازرعتهاقدكنتالتىالبطاطاثماربعضبجنىفقامت، بى

.الحدهذاإلى
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حينوأدهشتنى، بىتعتنىوبدأتالصباحهذاتحسنتحالتهافإن، معلقاًيزالالكانزوجتىذراعأنمنالرغموعلى
عالمةباإلنتعاشإحساسهاوكان، المحترقانحاجبيهاموضعلتخفىحاجبيهاعلىووضعتهاألبيضالمرهمبعضطلبت

.وهنعلىوهناوزادحراتهدرجةإرتفعتإذ، الصباحهذاسوءاًأكثرفكانتساساداالدكتورحالةأما، مطمئنة

منضخمةكميةيحملالبينةقوىجندىبينهممنوكان، علىيفدونالزواربدأالسماءكبدالشمستتوسطأنوقبل
آكاتسوكىفرقةفىيخدمالذىكاتاناالمالزموكان، بالترحابفتلقيناه، واحدشخصبحملهاينوءالتىواألدويةاألربطة

كناالتىالطبيةاإلمداداتبهذهسرورىيعدلبخيركاتاناالمالزمأنعملتحينسرورىوكان، األشياءبهذهأرسلهقد
ونجدتهمروءتهفنالت، أورابالكابتنعمىأبنطريقعنكاتاناالمالزمعلىتعرفتقدوكنت.إليهاالحاجةأمسفى

.الجميلتقدير

،المواصالتبوزارةالغربىالقطاعرئيسأوكاموتوالسيدسعادةزارنىفقد، اليومذلكفىحدثتأخرىمفاجأةوثمة
فىالطمأنينةمرآةبعثأنلبثماودوداجتماعىرجلهو، بلقائهأحظىأندونقبلمنعنهالكثيرسمعتقدوكنت
ستبنحوقبلىأوكايامابمدينةفيهاهوتخرجالتىالثانويةالمدرسةبنفستليذاًكنتأننىمصادفةإكتشفتوعندما، نفسى

طريقةفىأوكاموتوالسيدوكان، الخوالىاأليامتلكحولشيقحديثفىوإستغرقنا، بينناالكفلةحواجزسقطت، سنوات
نحلةأنغيرالقصفيومنفسفىالمدينةإلىيصلأنالمقررمنوكان، للقصفالمدينةتعرضتعندماهيروشيماإلى

متابعةيستطيعلمالسببولهذاهيروشيمامنالجنوبإلىميال25بعدعلىتقعمدينةوهىكورىمنبالقربلدغته
وحين، أدرىأندونفراشىفىجلستمعهحديثىوخالل.حياتهإنقاذإلىهذهالنحلةلسعةفأدت، هيروشيماإلىالسفر
أنبدفالأجلسأنبإستطاعتىكانإذالنفسىفقلت،باأللمشعورأىعليهيترتبلمجلوسىأنإكتشفتالقاعةغادر
فخذلتىتؤلمنىبدأتالغرزولكنالوقوفوحالتعنىبالقاعةرفاقىإنشغاللحظةوإنتظرت.أقفأنبإستطاعتىيكون
أنبمجردأنههذامعنى. بالثقةمألتنىالمحاولةهذهولكن، أخرىمرةورقدتالفراشتركفىأملىتحقيقعنآالمها

.جديدمننشاطىمزاولةبإستطاعتىفإنالغرزمنأتخلص

أنالتقريرهذافىنظرىلفتومما، قبلذىمنتفصيالأكثرفكانالمرضىحالةعناليومأوكاهاناالدكتورتقريرأما
منيشكونكانوافجميعهملحقتهمالتىاإلصابةنوععنالنظربغضاألعراضنفسعليهمظهرتقدالمرضىجميع
منيعانوننصفهممنأكثروكان، بالغازاتالمصحوبالهضموعسر، الغثيانمنتعانىكانتوغالبيتهم، الشهيةفقدان
.القئ

يدعوكانومماومتزايدحادبشكلإستمرتاإلسهالحاالتولكن، اليومالتحسنعليهمبداقدالمرضىمنالكثيروكان
المرضىهؤالءعزلمشكلةوأخذت، اإلسهالمنفقطيعانونكانواالذينالمرضىبرازفىالدمظهوراإلنزعاجإلى

.صعوبةتزدادغيرهمعن

يظهرالصغيرةالبثورمنكبيرعددوبدأواليومأمسفمةفىقرحةمنيشكوالخطيرةالحاالتذوىالمرضىأحدوكان
يكنولموالغثياناإلعياءمنيشكوالمستشفىإلىجاءألنهحيرتناموضعحالتهتشخيصوكان، جلدهوتحتفمةفى

.إصاباتبأيةمصاباً

دماًويتقيأيسعلمنهمالكثيروكان، المرضىمنآخرعددعندالجلدتحتالصغيرةالبثورتظهربدأتالصباحوهذا
التىاألغراضتلكتكنولم، فرجهامنتنزفمسكينةسيدةهناكوكانت، بالبرازيخلتطكانالذىالدمإلىباإلضافة

أنقبلالعقلىاإلختاللأعراضعليهمبداالذينألولئكعذراًإللتمسناوإال، قبلمنمعروفةالمرضىهؤالءعلىبدت
.األخيرةأنفاسهميلفظوا

:مجموعاتثالثةإلىالمرضىتقسيمالممكنمنأنهأوكاهاناالدكتوررأى

.التحسنعالماتبعضعليهموتظهرواإلسهالوالقئالغثيانمنيشكونالذينالمرضى1-

.ثابتةبدرجةواإلسهالوالقئالغثيانمنيشكونالذينالمرضى2-

أجسادهممنمختلفةأماكنوفىجلدهمتحتتظهروبدأتواإلسهالوالقئالغثيانمنيعانونالذينالمرضى3-
.الصغيرةالبثور

نرجعهاأنيمكنالالغربيةاألعراضتلكفإنوالجروحكالحروقالمرضىبهؤالءلحقتالتىاإلصابةنوعكانومهما
.األعراضنفسفىهؤالءوشاركوااإلصاباتمنأجسادهمخلتالذينالمرضىمنالكثيرهناكأنكما، إصاباتهمإلى

فىحدثمفاجئتغيرإلىيرجعربماالمرضىعلىظهرتالتىالغريبةاألعراضلهذهالمحتملالوحيدالسببإن
أعماقفىالهبوطأواإلرتفاعشديدةمناطقإلىالصعودعنينجمالذىالنزيفعنمرةذاتقرأتفقد، الجوىالضغط
أستبعدالأننىغير، بأعراضهاأعلمأكنلمفإننىبىتمرلمالحاالتهذهمثلكانتولما، القاعنحوبالغةبسرعةالبحار

بجامعةطالباًكنتفعندما، مرضاناعلىتبدوالتىباألعراضعالقةلهالجوىالضغطفىالتغييرفإن، اإلحتمالهذا
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يتمكانعندمابالتجربةقاموامنعلىشبيهةأعراضوظهرت، الجوىللضخطغرفةفىأجريتتجربةشاهدتأوكاياما
.فجأةالجوىالضغطتغيير

أننىأذكروال، الصباحذلكالمدينةقصفتعندماانفجارصوتسمعناأنناإيجابيةبصورةاآلنأذكرأنأستطيعالإننى
أعبروكأننىالمشهدبدافقدحولىمنتتساقطكانتالمنازلأنرغم، المستشفىإلىالطريقفىوأناأصواتاًسمعت
شاهدواالذينأمااإلحساسنفسشاركونىشاهدوهعماسألتهمالذينوأولئك، متحركةصامتةحزينةصورةخالل

عناآلخرينوعجزعجزىتفسيريمكنفكيف9"بيكادون "اليابانيةبالكلمةوصفوهفقدالمدينةضواحىمناإلنفجار
اإلنفجارمركزمنبالقربكانوامنجعلالجوىالضغطفىمفاجئتغيرحدثقديكنمالماإلنفجارصوتسماع

.النحوهذاعلىمرضانابينتفشتالتىالنزيفظاهرةنعللأنالممكنمنهلترى، مؤقتبصمميصابون

الطبيةالنظرياتلمراجعةوسيلةثمةتكنفلمإحترقتقدحوزتنافىالتىالطبيةوالمجالتالمراجعجميعكانتولما
إلىتضافأخرىشواهدهناككانتإذامايستطلعأنكاتسوبىالدكتورمنطلبتلذلك، أنفسهمالمرضىمرافبةسوى

.المرضىعلىطوافهأثناءالحظناهما

كلسؤالعنأتوانلمولذلك، ذهنىفىجديدمننشطتقدالعلمىاإلطالعرغبةأنأحسستحينكثيراًسررتوقد
أنهوواحدةنقطةفىجميعاًإتفقواولكنهم، مبهمةغامضةتبدوجميعاًإجاباتهموكانت، القصفحادثعنزارنىمن

،فحسبمراجعنانفقدلمألننالنامحيرةمسألةالسالحهذاكنهمعرفةوأصبحتمدينتناضدإستخدامقد ، جديدسالحثمة
.أيضاًالراديووأجهزةوالتلفزيوناتالصحففقدنابل

أوشيتاتاللإلىأسرتهمعهربأنهوذكرتقبلمنعنهتحدثتالذىاألسنانطبيبتشودوالدكتورإحضارتم
فعلمت، حالهعنالمستشفىإلىنقلهفىاشتركتالتىالممرضةوسألت، األسنانعيادةإستراحةوألسرتهلهوخصصنا

.سوءيصبهمافلموإبنتهزوجتهأما، سيعيشأنهتعتقدالوأنها، إحترقتجسمهأجراءجميعوأنخطيرةحالتهأنمنها
ماذاترى، قليلونوأصدقاؤهمأقاربهنالهموليسهيروشيماإلىأوكينامنقليلمنذأسرتههوجاءفقد! مسكينمنياله

.ماتإذالعائلتهيحدث

وحينفراشىبجوارووقفتالعجوزسائيكىالسيدةجاءتتشودوالدكتورحالةفىوأفكرفراشىفىأرقدكنتوبينما
لهابقىالذىووحيدهاأبنائهاأكبرمات، إبنهاماتلقد، لىتقولهأنتريدماعرفتالمتجهمالشاحبوجههاإلىنظرت

ماتافقدالثانىوإبنهاإبنهازوجةأما، عنهارحلواآلنالمستشفىإلىيحضرأنفىباألمستأملكانت.العالمهذافى
ولميسمعأنمنأضعفكاننشيجهاولكنباكيةوإنفجرتبيديهاوجههاوغطت، أحدلهايبقوام) البيكادون(يوم

سأتولىالجدةأيتهاتقلقىال: "لهاقلتنفسىأتمالكأنإستطعتوحين، جفقدكانحلقىألنللحظةالكالمأستطع
وغادرت" يادكتوربجانبىتقفأنأرجوك: "قالتثمبهدوءتبكىبرهةالعجوزسائيكىالسيدةووقفت".اآلنمنرعايتك
.قالتهماإلىأخرىكلمهتضيفأندوناألرضىالطابقإلىالطريقفىالقاعة

يبدوجسدهوجعلتحروقهتقيحتوقدرأسهفروةعدافيماتمامامحترقاجسدهكانالذىهاراداالدكتورفىأفكروعدت
يرتدىوكأنهبعيدمنيبدووكان، رأسهمنيحترقلمالذىالجزءتكسواألسودالشعرمندائرةكانتبينمااللونأحمر
أنوقبل.اإلنفجارحدثعندما10سنتاىأسانوحديقةمنبالقربتشودووالدكتورهوكانلقدرأسهعلىللطهىوعاء

.كابىفىمنزلهمإلىجثتهزوجتهأسرةوحملتهاراداالدكتورتوفىاليومينقضى

األولاليوممنذفقدتالتىزوجتهعنليبحثالصباحهذاخرجفقدبالمستشفىاألسنانأطباءأحدأوكوراالدكتورأما
زاكىياماالسيدوكان. زوجتهفيهشوهدتمكانآخرفىعليهاعثرالتىالعظامبعضيحملبعدفيماوعاد، للقصف

حالةفىكانتولكنهاإبنتهعلىعثرفقدفوجىالدكتورأما، جدوىدونإبنتهعنيبحثيزالالالعملبمكتبالموظف
.ميدورىفىأصدقائهأحدمنزلفىوتوفيتخطيرة

يعيشكانولما، مفقودايزالالكانالداخلىبالقسمالطبيبسوجىمورىفالدكتور، اليومهذاطيبةأنباءهناكتكنلم
أما، حتفهنلقينممرضاتنامنثالثةأنكما، قتلواقدأسرتهأفرادوجميعأنهإفترضنافقداإلنفجارمركزمنبالقرب
الذىالشابالضابطماتالمساءوقبيل، باإلسهالتصابأنقبلجيدةبصحةتبدوأنهارغمتحتضرفكانتهينادااآلنسة

،أنفاسهآخريلفظأنقبلتراهأنياماجوتشىمحافظةمنجاءتالتىأمهتستطعولم، الماءيطلباألمسليلةسمعته
.األكبادلهتتفتتبصوتأمهامناديةتصرخكانتصغيرةلفتاةالمحجرفىفراشهوأعطى

الجثثرائحةوأخذت، الجثثمحارقعندتبدوالتىالنيرانعدافيمالإلضاءةمصدرهناكيكنولمالظالموحل
سكونهيقطعكانالمرضىبعضفيهعزلالذىالقسمولكنهادئاالمستشفىوكان، جديدمناألنوفتزكمالمحترقة

طمعاللنومأذوقأنأستطعولم،"األلمأتحملأنأستطيعالإننى، أتألمإننىأماه: "وآخرحينبينالصغيرةالفتاةصراخ
.الفجرطلوعقبل

ضواحىمننفجارإلاشاهدواالذينفأولئك،ىوالمدالصوتفتعنى" دون "أما، معالضوءأوبريقتعنىاليابانيةباللغة" بيكا "9
".بيكا "عليهأطلقواولذلكصوتبالبريقاًشاهدوافقدنفجارإلامركزقربكانواينذالأما" بيكادون "سمعواالمدينة

.المستشفىموقعمنمتر500منأقلبعدعلىتقع10
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1945أغسطس10
خاللصحتهمتقدممدىعنرفاقىسألتالصباحتحيةتبادلناأنوبعد، الصباحفىإستقيظتعندماباردةنسمةهبت
بالليلةجميعاًقضواالحظولحسن، أيديهماآلخرالبعضورفع، تتحسنأحوالهمبدأتالذينأولئكرؤوسهمفرفعالليل

.مضاعفات

كانالذىالترامخططولعلىالجنوبوإلىوأقاربهمأصدقائهمعناألنقاضبينيبحثونالناسكانالمستشفىوخارج
المجاورةوالقرىالتاللوإلىمنالطريقفىلهنهايةالخطفىيسيرونالناسكانوهاكوشيماهاتشوبورىبينمايربط

.فقدوهاالتىوالممتلكاتاألفرادعنيبحثون

المخابئبأحدوترقدخطيرمرضمنتعانىأنهامفادهاالجراحةقسمممرضاتكبيرةياماباآلنسةتتعلقرسالةوبلغتنى
وماكادا، إليهااألصدقاءأقربمنألنهماتاكاءوواآلنسةكاتسوبىالدكتورإلىالخبرهذافأنهيت، يوكوجاوامنبالقرب
كاتسوبىبالدكتورلحقتأنهاحتىأمرهامنعجلةعلىتاكاءواآلنسةوكانت، عنهاللبحثهرعاحتىالنبأهذايسمعان

بهذاالذهابتستطيعينالانك: "لهافقلت، دقائقخمسمنأكثرأقدامهافىيبقىأنيمكنالقديمصندلإرتدتوقد
الدكتورخلفالطريقفىجراًتجرهوأخذتحذائىولبستالعرضفقبلت”، حذائىفخدىيوكوجاواحتىالصندل

فردةفىقديمهاكلتاتضعأنتكفىلدرجةكبيرأكانألنهأقدامهافىبحذائىاإلحتفاظإستطاعتكيفوالأدرى، كاتسوبى
الممتلئبقوامهاكاتسوبىبالدكتورلتلحقالشمالوذاتاليمينذاتوتميلتتأرجحالنافذةوهىعبرأراهاواحدة،وكنت

.كاتسوبىللدكتورالرفيقنعموكانتالثروةإلهإيبيسواإللهمثلفبدت، المرحةوروحها

إستقرحينعلىطرأالذىالكبيرالتغيربمدىوأحسست، المهروساالرزمنبدالمسلوقاأرزاالصباحهذاتناولت
كاتسوبىالدكتورغيابفرصةأنتهزاللماذالنفسىفقلت، شيئاأصنعأنبإستطاعتىأنوشعرت، معدتىفىاألرز

كانمثلماكثيراًتؤلمنىالالغرزوكانتألمدونأمشىوجدتنىعندمابالغاًسروىوكانأخرىمرةأمشىأنوأحاول
المشىعلىقدرتىأختبركنتوبينما، تدريبإلىتحتاجالمسألةأنمقتنعاًأصبحتخطواتبضعوبعد، باالمسالحال

حرصاًأكثرتكونأنيجبيادكتور: "صائحاًفراشىنحويتجهميزوجوتشىالسيدألجدورائىفإلتفتأقداموقعسمعت
منرصيدناإن  ":فقال”. تأكيدبكل: "فأجبت" األمور؟بعضفىمعكأتحدثأنأستطيعهل، نفسكترهقالحتى

الداخلىالقسمومرضىالخارجيينالمرضىبينلدينايتوفرالذىالقيلالقدربتوزيعاآلنونقومينفذبدأقدالطبيةاللوازم
باألمسلكسلمتالتىوالكميةوأولئكلهؤالءنقدمهمالدينايكونلنحينوبعدعدداإزدادواالخارجيينالمرضىولكن
يمكنالوياجوتشىجوزنجىفىتقعالتىاإلحتياطيةوالمخازنالقصفحدثمنذرصيدناإلىالوحيدةاإلضافةكانت

”.إليهاالوصول

"المأزقلهذامخرجاعندهأجدلعلنىمشغواليكنلمإذاأراهأنأريدأننىكوياماللدكتورقل: لهفقلت

أنأعتقدال: "قالثمملياففكرالرأىوسألتهجوتشىميزولىقالهمامسامعهعلىفكررتكوياماالدكتوروجاء
".بالمساعدةوعدناالمحافظةمكتبأنتعلمولعلك، الخارجمنعونانتلقلمماالمشكلةلهذهحلإلىالوصولبإستطاعتنا

”.الداخلىالقسممرضىلعالجمخزونمنلدينابمااألقلعلىلنحتفظالخارجىالقسمفلنغلقإذن: "قائالفأجبته

حالتهمتقلالالخارجيةالعيادةعلىيترددونمنفإنمجديايكونلنالتصرفهذامثلإن: "بقولهكوماياالدكتورفأجاب
”.؟يذهبونفأينعالجهمرفضناوإذاالداخلىالقسممرضىعنسوءا

أوفىإذاوحتى، اآلنحتىطبيةإمداداتأىنتلقولمأيامأربعةمرتلقد: "قائالوصحتأعصابىفقدتالحدهذاعند
حلإلىتحتاجالتىالمشاكلمنالكثيرلديكإن، كافيةتكونلنلناسيرسلهاالتىاإلمداداتفانبوعدهالمحافظةمكتب
اليومتغلقهاأنالبدالخارجيةالعيادةتغلقأنالبد، بابكيطرقسبيلعابربكلتهتمأنعليكوليسالمستشفىداخل
".فوراً

،اإلتزانفاقداجعلنىقدالمستشفىأوضاععلىوقلقىالنومإستطاعتىوعدمجروحىأنأحسكومياماالدكتورأنويبدو
علىوينزليستلسمانإضطرالنهايةوفى.أخرىأحياناغاضباًوأنفعلأحياناًلهأستجيبفكنت، تهدئتىحاولألنه

.إغالقهايفيدبماالخارجيةالعيادةبابعلىإعالنايعلقبأنفوعدنى، نهائياًإتزانىأفقدأنمنخوفاربمارغبتى

عنيسألونناالمحافظةمكتبموظفىوبعضالشرطةجاءتحتىالخارجيةالعيادةبابعلىيلصقاإلعالنكادوما
خدمةفىنستمرأنمنافإلتمسوا،للعواطفمثيراًعليهمالقرارهذاتأثيروكاناإلجراء،هذامثلإتخاذوراءالدافع

إمدادتناولكنالمواطنينخدمةفىنكونأنيسرناإنهلهمفقلناهيروشيما،مواطنىأجلمنالخارجيةالعيادةمرضى
الوحيدالعائقهوذلككانإذاإمداداتمننحتاجهمابتدبيرفوعدونا، تعويضهافىجهداًأحديبذلولمالنفاذعلىتوشك

.الخارجيةالعيادةمرضىخدمةسبيلفى

أرسلتموقفهميغيرواأنوقبل، طائشاًإجراءيكنلمالخارجيةالعيادةبابعلىاإلعالنتثبيتعلىإصرارىولعل
،الذكراليستحقلهأعطوهماولكنبهاوعدوناالتىاإلمداداتليتسلمالمحافظةبمكتبالصحةإدارةإلىهينوئىالدكتور
المحليةاإلدارةموظفوأدركلقد، األملبخيبةأحسسناهكذا.العصفوردموعمنحجماأكبرتكنلمبهاعادالتىفالكمية
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إنها، هينوئىالدكتوربهاعادالتىتلكمثللفاقةويرسلونأدويةبدونالمرضىنعالجأنمنايتوقعوافكيفموقفناحقيقة
.شكذلكفىماإهانة

ثم، ماعندناكلقلناحتىبصبرإلينافاستمعاجميعاًمناإرتياحاًأكثربيدوانميزوجوتشىوالسيدهينوئىالدكتوروكان
موقعاآلننعرفاألقلعلىإننا: "هينوئىالدكتوروقال، المحافظةسلطاتمعمناورتنافىنخدعلمأنناإلىأشارا

ولمالقصفحدثعندمابمنزلهكانإنهلىقالواوقد، الحياةقيدعلىاليزالاإلدارةتلكرئيسأنونعلمالصحيةاإلدارة
أنثقةعلىإننى، األمرجليةعلىوإطالعهلمقابلتهأحدنايذهبالفلماذا، أضالعهبأحدكسرإالاللهم، بسوءيصب

”.لناالعونتقديمبإستطاعته

.منزلهفىالصحيةاإلدارةرئيسلمقابلةعنامندوباًكوماياالدكتورأرسلنالذلكاإلقتراحهذاعلىإعتراضهناكيكنولم
حينكوياماالدكتورأنغيرجيماكيتاالدكتوريدعىوكان، الدراسةفىزميلينكنامنذالرجلأعرفكنتأننىحقيقة
رئيسجيماكيتاالدكتورمنتلقاهالذىالردكانفقد، مشاكلناوعرضموقفنالشرحبفرصةمنهيحظلمبمنزلهقابله

معالجةمستشفانامهمةإن: " قائالكوياماالدكتورعليهفرد".المحافظبأمرالعيادةتفتحأنالبدإنك: "هوالصحيةاإلدارة
بينناوليسإنسانيةبدوافعهيروشيمامواطنىعالجنتولىاآلنونحن، وعائلتهمالمواصالتوزارةموظفىمنالمرضى

إلطاعةداعياأجدالبنا، ولذلكللمحافظةشأنوالالمواصالتلوزارةإالنخضعالفنحن، رابطةأيةالمحافظوبين
لمعالجةطبيةإمدادات، اإلمداداتهونطلبهماكلإن، طلباتنابتلبيةقاملوحتىالمحافظبإسمعليناتلقيهاالتىأوامرك

".بهتربطناالتىالعالقةنوععنالنظربغضعالجإلىيحتاجشخصكل

أنمنكأرجوهماكلكفى:"لهفقالأوكايامالهجةمنإستمدهاعباراتيستخدموأخذجيماكيتاالدكتورلهجةفتغيرت
شأنهمنماوكلوممرضاتوأطباءطبيةإمداداتمنتحتاجهبماإمدادكأمروسأبحثاإلنسانيةبإسمالعيادةتفتح

".معاونتكم

وعاد، الصحيةاإلدارةرئيسمعباللسانللتصارعداعىالأنهرأىفقدكوياماالدكتورتعبيراتأستعملأنلىكانوإذا
ونزعنانظرناوجهةإنتصرتفقدسمعناهبماجميعاًوسعدنابالوعدسيفىكيتاجيماالدكتورأنمقتنعوهوالمستشفىإلى

.العيادةبابعلىمناإلعالن

عندماالمستشفىإلىطريقتهافىكانتأنهامنهاوعلمنا، مستشفىإلىأحضروهاعندمابخيرتزالاليامااآلنسةكانت
الدكتورلدىيكنولم، ثيابهاوفقدت، بالغةبحروقأصيبتفقدبمظلةجزئيامغطاهكانتأنهاورغم) البيكا (حدثت

.شفائهافىضئيلأملسوىكاتسوبى

فىأصدقائهأحدبمنزلاآلنويرقد11نيجتسومنبالقربأصيبفقدالمواصالتبمصلحةالموظفشيوتاالسيدأما
.عجلعلىيحضرهأنمنهفطلبنا.المستشفىإلىإحضارهالممكنمنكانإذاعمايسألناقبلهمنرسولوجاءنا، هيساكا

إستعدادعلىالمستشفىأنوسمعوا، يعودونبالمدينةالمحيطةوالضواحىالقرىإلىإلتجأواقدكانواالذينالناسوبدأ
علىحصلواقديكونواولمالمستشفىشطرميممينوالمخابئوالبيوتوالمدارسبالمعابدأماكنهمفتركوا، إلستقبالهم

لمسنافقدلهميتسعأنمنأضيقالمكانكانولما، جوعاًويتضورونواهنةأجسامهموكانتقبلمنإسعافاتأوعالج
فىالحقوعائالتهمالمصلحةلموظفىوأعطينا، للمستشفىملحقإلىوتحويلهالمصلحةمبنىإعدادضرورةإلىالحاجة
يوشيداالسيدزوجةنقلناوبذلك، بالمستشفىمكاناًلهمهيأنافقداآلخرينالمرضىأما، الملحقمبنىإلىاإلنتقالأولوية
غيرالمفقودينعدادفىإعتبرتقدالمسكينةالسيدةتلكوكانت، الملحقإلىالطريقفىوهوماتالذىالمصلحةرئيس

بغرفةفراشاًلهافأعددنااإلصاباتبعضلحقتهاأنبعدكوماتشىفىمنزلهاإلىالهربمنالحادثوقدتمكنتأنها
.الرحلزوجهابمكتبملحقةكانتالتىاإلستقبال

إليناوصلعندماعظيماسرورناوكان، الموقفعلىالسيطرةنستطيعالأصبحناحتىالمستشفىعلىالناستدفقإزداد
كليحملالمساعدينمنمجموعةرأسعلىفجأة– بأوساكاالمواصالتبمستشفىيعملكانالذى –نوريوكاالدكتور

إلىأسرعحاذقماهرطبيبنوريوكافالدكتور، الجفافوقتكالغيثحضورهموكان، الطبيةاإلمداداتبعضمنهم
.مركزنادعمقدوجودهمأنوأحسسنا، النفوسفىالحماسيبعثانوتفاؤلهمهارتهوكانت، وجماعتههوالعمل

لمولذلك، للعملالكافيةالخبرةلديهمليستالذينالطبيينالمساعدينمنمجموعةوصلتناذلكمنالنقيضوعلى
منأبدوهمانقدركناإننالهمأقولأنوشكعلىوكنت، الطبيةاإلمداداتمنخاليةبأيدوجاءوا، شئعمليستطيعوا

المرضىقلوبأمدواذلكمنالعكسفعلىوجماعتهنوريوكاالدكتورأما، بالعملالنواياهذهعنعبرواإذاطيبةنوايا
.واألملبالقوةالواجفة

بفضلموضعهاإلىيعيدهاأنإستطاعنوريوكاالدكتورولكن، ضلوعنابينتستقرتكادالوقلوبناالقصفحادثوقعمنذ
منهتعملناأنناكما، لعالجناوقتهوإتسعنشيطاًمتحمساًذلكفوقوكان، المالحظةقوىعملهفىجاداًكان، وسجاياههمته

.جأشنارباطةنستردبدأناأنناأحسستالواقعةوقعتمنذمرةوألول، الكثيرالشيء

.المستشفىموقعتقريباميلنصفبعدوعلىالتفجيرمركزمنمتر1700بعدعلىيقعالشنتاويةللديانةهيكلهو11
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أمالريحإتجاهتغيربسببذلككانإذاماأدرىولستالموترائحةفيهانشملمالتىاألولىالليلةوكانتالليلجاء
شخصينسوىاليوميمتولم، يومكليموتونمنعدديتناقصبدأفقد، المدينةفىالجثثمحارقعددتناقصبسبب
.فقط

ولكن، الخامبالنقطوزودهالجروحأربطةمنوفتيلالصاجمنطبقمنصنعهمصباحاميزوجوشتىالسيدلىوأحضر
أولهوهذاكان.الفسيحةالقاعةأرجاءفىوشعوالحوائطالسقفأنارباهراًيبدوكانالمصباحهذامنالمنبعثالضوء
.الليلفىالضوءتألقنسينالقد)، البيكا (منذنراهضوء

مصابجندىقماطإنزاعيحاولرجالرأىأنهفأخبرنى، إلىيتحدثدقائقبضعبجانبىميزوجوتشىالسيدجلس
الوقتيمر: "قائالمنخفضبصوتيحدثنىوكان، سوسوكيداواآلنسةهينادااآلنسةعنأخبرنىثم، ذلكمنفمنعهبالعمى
فىإالمعرفتهاأستطعولملطيفةوديةبطريقةمعىتحدثتبجوارىترقدالتىالسيدةإن، الليلإلىأخرىمرةونعود

.....".بنفسهاهىعرفتىحينإالعليهاالتعرفأستطعفلممتورماوجههاكانسوسوكيدااآلنسةأنهاإكتشفتفقدالصباح

.ميزوجوتشىحديثإلىأستمعوأناالنومفىوغرقت

1945أغسطس11
أحسولذلك، القصفحادثمنذمرةألولالليلطوالأنامأنوإستطعت، صافيةوالسماء، الفجرمنذحاراًاليومكان

واآلنسةأوموتواآلنسةفراشبينيقعفراشهاوكانبقاعتنانزلتيامااآلنسةأنألجدحولىونظرت، باالنتعاش
رفاقتفقدتعندمارأسهارفعتستطيعلمالتىالوحيدةهىيامااآلنسةوكانت، خطيرةحالتهماكانتاللتانسوسوكيدا

فارفعىرأسكترفعىأنبإستطاعتكيكنلمإذا: "لهافقلت، عنىبعيداًوجههاتخفىكانتألنهاقفاهاأرسوىلم، القاعة
تشجيعهاوحاولت، يدهابرفععلىفردت”.التحسنطريقفىأنكيعنىذلكفإنيدكرفعبإستطاعتككانفإن، يدك
سوفمعنوياتكفإنيدكترفعىأنبإستطاعتككانوإذابالحياةممتلئةزلتفالالمحنةهذهفستعبرينبأسال": قائال

”.الشفاءعلىهذاويساعدكترتفع

هذاالتحسنعليهميبدوالجميعكان، فقدواقدأنهمنعتقدكناالذينزمالئنامنثالثةإليناوإنضم، الليلخاللأحديمتلم
تناولمننفرغكدناوما، ميزوجوتشىالسيدلناأحضرهعندماقبلذىعنالمذاقحلويبدواإلفطار، وأصبحالصباح
كماتماما، أيضاالسقفمنتتساقطبدأتكما، فوقنايتساقطالمحترقالحوائططالءوأخذ، الريحعصفتحتىاإلفطار
تعرضناأكثرناوكاناألربطةداخلإختفتالتىبيديهوجههيحمىأنساساداالدكتوريستطعولم، الكرززهورتتساقط
.الحوائطوطالءالترابألذى

تبدوصعلتىكانتفقد، بالضيقنشعركناولكننا، مانوعاأنفسناعنوالرمالالترابنفضناقدكناالريحتوقفتوعندما
وشعرت، الجليدلونفىبيضاءأصبحتحالقتهامنتمكنىلعدمطالتالتىلحيتىأنكما، بالرمالومكسوةخشنة

.قبلمنأشعرلمكماوالحالقةاإلغتسالإلىبحلجتى

لحالىرق، ضيقمنأعانيهماورأىكاتسوبىالدكتورمربناعندماولذلك، ضيقناوأثارت، إيذائنافىالريحتسببتلقد
،بيومقبلمنحددهقدكانالموعدالذىقبلالغرزبإزالةالبالغةــلدهشتىوقامالسرورعليهوبدا، جروحىبغياروقام

الغرزوإزالةكريهةروائحمنهاتنبعثكانتالتىالضماداتمنفالتخلص، الجديدالغياركبيربعدبتحسنفأحسست
.متاعبمنلىالترابيةالعاصفةسببتهماونسيت، بالراحةأحسجعلنى

أولالطبيةاإلمداداتمنكميةلناأرسلالذىالشابالضباطتاناكاالمالزمعلينادخلبالراحةمستمتعناأرقدكنتوبينما
والتىإليهاينتمىالتىالثانيةالفرقةلكتائبحدثعماوسألته، لكرمهتقديرىعنلهعبرتالتحيةبادلنىأنوبعد، أمس
يعسكرونالطبيةالخدمةفىمجندأربعمائةعلىيزيدماثمةكانلقد: "بقولهفأجابنى، المستشفىخلفتقعثكناتهاكانت
عنأخبارلديهكانتإذاعمافسألته”.معظمهمماتوقد، إرتكبوهامخالفاتعلىلهمعقاباهناإلىمعظمهمجاء، هناك
إلىوأرسل، رأسهمؤخرةفىبجرحأصيبقدأورابالكابتنأنالبعضأخبرنىلقد: "فأجاب، أورابالكابتنعمىابن

هناتشتتواالحياةقيدعلىبقواومن، للغايةسيئةالقواتبيناإلتصاالتألنعنهأعرفهماكلهووهذا، للعالجأوجينا
”.بهماإلتصالمعهايصعببصورةوهناك

ضدالحربدخلتروسياأنمؤداهاالناسبينسرتبإشاعةيتعلقتناكاللمالزمأسالهأنأخافكنتأخيرسؤالوثمة
لديهيكنلمأنهغيراإلشاعةهذهكاتناالمالزمأيدوقد، وإجتاحتهامنشورياعلىكبيراًهجوماًشنتوأنها،اليابان

.عنهاتفاصيل

فىلناالأملأنهالمؤكدومنالخلفومناألماممنباألعداءمحاطيناآلنأصبحنافقدتصديقهيمكنالأمراًهذاكان
.صدرىفوقبجثمثقيلبكابوسوشعرت، النصر

فىحدثلماتمامامماثلةنتائجعنوأسفرناجاساكىضربفىإستخدمغامضاًجديداًسالحاأنالنهارخاللوعلمنا
اللغةمفراداتمنواحدة" بيكادون "كلمةأصبحت.مدوىإنفجاربصوت، شديدببريقمصحوباكانفقد، هيروشيما

تعبيرتستخدمظلتالقصفحدثعندماالمدينةداخلكانتالتىالعجوزسائيكىالسيدةأنمنالرغموعلى، اليابانية
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كمصطلحاألخيرةالكلمةوإستقرت.بالبيكادونالحادثتسميةعلىأصرواالمدينةخارجكانواالذينأولئكفإن”، بيكا"
.الغريبالسالحعلىالناسأطلقه

حتىولكنهاالغريبالسالحهذاتملكاليابانأنلناذكر12فوتشومنرجلجاءنا، ناجاسكىقصفأنباءبلغتناأنوبعد
أنالرجلوأضاف، والرعبالفزعإلثارةإسمهيكفىسالحأنهليقينهاتستخدمهولم، بالغةبسريةتحيطهكانتاآلن

عنمعلوماتهأنوزعم، ذاتهاأمريكاأراضىضربفىالقنابلمنالنوعهذافيهإستخدماألسطولبهقامخاصاًهجوما
محركاتالستذاتالطائراتمنسرببهاقامالتىالغارةوأن، العامةالقيادةبهموثوقمصدرمنمستمدةالغارةهذه
أنالمعتقدومن، قواعدهماإلىالعودةتستطيعالمالسربهذاطائراتمنإثنتانوأن، للمحيطالعابرةالقنابلقاذفاتمن

.مؤكدبنجاحمهمتهماونفذتا، أهدافهاإصابةفىنجحتاقدالقاذفتانهاتان

مناآلنالمدنهذهعليهتكونماذاترىهيروشيماأصابماأنجلوسولوسدييجووسانفرانسسكوسانأصابإذا
كلكان، هيروشيماضربتمنذمرةألولالقاعةجووتغير.صاعينالصاعتردأناليابانإستطاعتأخيرا؟الفوضى

،تسمعالفكاهاتوبدأت، سعادةالموجودينأكثربالغةإصاباتيعانونالذينأولئكوكان، وسعادةبشراًيفيضفيهامن
.اليابانصالحفىأصبحقدالتيارأناآلنفردكلوإعتقد، بالتوفيقللجنوداآلخروندعابينماالنصرنشيدالبعضوغنى

مديربهاوعدناالتىالطبيةاإلمداداتموضوعبنفسىألتابعإلتأمتقدجروحىدامتماالفراشمغادرةعلىصممت
مبنىفىتقعكانتالتىالصحيةاإلدارةإلىبنفسىأتوجهأنهوعملهيمكنماأحسنوكان، باألمسالصحيةاالدارة
.المدينةالوسطمنبالقربجوتشىيامابمنطقةمهدم

إلىيحملنىأنعلىعرضفقدوالهزلالضعفمنأعانىكنتولما، بىوالعنايةبمرافقتىتعليماتهينوئىالدكتورتلقى
.الرحيلبدأناحتىلحظاتوماهىذلكعلىأعترضفلم، دراجتهفوقهناك

عنألرىالفرصةهذهأنتهزأناألفضلمنأنهفوجدت، ميلنحوتبلغالصحيةواإلدارةالمستشفىبينالمسافةكانت
تثيرحالتهوكانت، قبلمنذكرتهالذىالخارجىبالمرحاضمررناالمستشفىغادرناوعندما.للمدينةحدثماقرب

عنبعيدمكانفىيقضوهاأنرجوناهمأننارغم، فيهحاجتهميقضونالمشىيستطيعونالذينالمرضىكانإذ، التقزز
.كريهةروائحالمكانمنوتفوح، بالبرازأخرىمرةتملئكانتاألرضولكنصباحكلينظفالمكانوكان، المستشفى

طريقفىالسيرمتاعبمنلنعانى، أنوفناتزكمكانتالتىالكريهةالروائحمنتخلصناالمستشفىعنبعدناوحين
عرضفىتحملهاكانتالتىواألعمدةالترامأسالكتساقطتفقد، نركهامماأكثرالدراجةنحملوكنا، األنقاضتعترضه
،المتشابكةوالكهرباءالتليفونأسالكوبينفوقهاأواألسالكتحتواآلخرالحينبيننزحفأنعليناوكان، الطريق
.بالحفرممتلئةالطريقوجدناالعوائقتلككلمنتخلصنافإذا، المتداعيةوالحوائطالمهدمةبالدعاماتلنواجه

الصحيةاالدارةمبنىكانلقد، لناإرهاقاُأكثرالشاقةالرحلةتلكلكانتأمامناواضحاالصحيةاإلدارةمبنىيكنلمواذا
نبلغلنأننايبدوأنههينوئىالدكتورالحظمرةذاتلنستريحجلسناوحين، األنقاضتلككلخلفالبصرمرمىعلى

.الصحيةاإلدارةموقععنكثيراتبعدناالطريقكانتاالنقاضنتفادىكناحينألننا، غايتنا

المحطمةالمياهومواسير، المهدمةفالحوائط، جانبيهعلىتتراكمالتىاألنقاضبتفحصالطريقمتاعبعلىوإستعنت
ترشدناالممزقةالمطرزةالثمينةوالستائر، المطابخموقععلىتدلناالمتناثرةالصينىوقطع، الحماماتموقععنتكشف

بداالمكانولكن، سكانهمعظمأعرفوكنت، المدينةفىالثريةللطبقةموطناالمكانكانفقد، بهنمرالذىالحىنوعإلى
.الحىهذافىأعرفهممنيسكنهاكانالتىاألماكنالدقةوجهعلىأحددأنأستطيعولم، لىبالنسبةغريباً

تبدوكانتللموتالمميزةالعالماتفهذه، المحترقالبشرىاللحمرائحةمرتينأومرةوشممنا، المحترقةالعظامشاهدنا
.المنازلحطاموسطالمحترقةاألطفاللعبرؤيةضايقنىماوشد، الركامهذاوسطالطريقطولواضحة

إلىلننظرقليالوتوقفنا، جوتشىيامابطريقةالصحيةلإلدارةمقراإتخذالذىالمتهدمالبنكمبنىإلىوصلناوأخيراً
وخلفها، الحطاموسطوحدهمايقفانالمواصالتمصلحةومبنىالمستشفىتقعكانتالشمالفإلى، خلفناالواقعةالمنطقة

.األشجارمنعاريةوأصبحتسفوحهاإحترقتوقدأوشيتاتاللتقع

وإلتقينا، نحلخليةوكأنهابدتحتىالناسمنكبيرحشدبهاواسعةردهةداخلأنفسناووجدنا، خلفىبابمنالبنكدخلنا
صناديقفوقأوراقهمويضعون، محطمةمقاعدةعلىيجلسونوكانوا، مساعديهمنوإثنينجيماكيتااإلدارةبرئيس
وأخذناوتعانقناالسرورعالماتوجههعلىإرتسمتثملحظةلسانهالدهشةعقدتجيماكيتارآنىوحين،قديمةبرتقال
كسورأصابنىماالقنبلة، وكلسقطتعندمابيتىفىالحظلحسنكنتلقد:"لىقال، أوكاياماأهلبلهجةمعانتحدث
”.الحياةقيدعلىبقيناألننامحظوظانأنناأعتقدبخير؟أنتهل؟لكحدثماذا، ترىالضلوعببعضبسيطة

إلىشمالالمنتمتدمنخفضةجبليةمرتفعاتالمدينةعنويفصلهاهيروشيمامنالشرقلىإميلبعدعلىعتقضاحيةفوتشو12
.الجنوب
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،إليهاالحاجةأمسفىكناالتىاإلمداداتوجمع،المكانفىيتجولوأخذهينوئىالدكتورإستأذنسويانتحدثكناوينما
إلىأدراجناوعدناكيتاجيماالدكتورمنإستأذناهدفهازيارتناحققتوحين، قبلمنبتدبيرهاكيتاجيماالدكتوروعدوالتى

.المستشفى

كيتاجيماأبلغنىفقد، الدوسنطاريامنيعانونالذينوحدهمليسوامرضاناإن:"هينوئىالدكتورقلتبالطريقسيرناوأثناء
إلىتحولفوكويامحالتبدرومأنأخبرنىكما، الدوسنطاريابمرضىتعجبالمنطقةالموجودةالمستشفياتجميعأن

”.المستشفىإلىطريقنافىونحننظرةعليهنلقىفدعنا، األوليةلالسعافاتمركز

كانفقد، كافيةالبدرومإلىالنظرةوكانت، هناكتوقفنافوكويامحالتبلغناعندما، موافقابرأسههينوئىالدكتورفأوما
.المستشفىإلىيقودالذىالطريقإلىوعدنا، تفقدهعنفعدلنارأيناتغييرإلىدفعنامماكريهامظلماالمكان

،الجوفحرارة، كتئابباإلالشعوروغلب، كبيراًحداًاإلرهاقبنابلغفقد، صاحبهإلىأحدنايتحدثأندونالسيروتابعنا
التىالمتفرقةالمعلوماتأنكما، وروحيناجسديناعلىأثرهاجميعاًتركت، حولناالخرائبومنظر، الصحيةوحالتنا

المائةبينمنطبيباثمانينالبيكادونقتلفقد، الموقفإلىنظرتناتغييرعلىتساعدنالمكيتاجيماالدكتورمنجمعناها
تأثيرمنالتخلصأستطعلمكما، أصدقائىمنكانواماتوامنومعظم، هيروشيمافىيعملونكانواالذينطبيباوتسعون

إلىتحولقدبهفإذا، المدينةفخروموضعهيروشيمافىالمحالتأكبرمنوكان، فوكويامحالتبدرومفىشاهدتهما
يقصدونهكانواالذينالناسوأصبح، مظلمكئيبكهفإلىالداخلمنالمبنىوتحول، نوافذهسقطت.المعالممشوهحطام

.أذنىفىترنتزالالوتأوهاتهمأناتهمكانت، المرضمنيعانونبداخلهاليوميرقدون، إليهيحتاجونمالشراء

كانواالذينالمرضىوحتىالتهوية،وجيدمنيرولكنهحقاًصغيرفهو،شاهدتهماإلىبالقياسجنةمستشفاناكانلقد
،فوكويامحالتفىيرقدونكانواالذينزمالئهممنبكثيرأفضلمكانهمكانالسلمتحتالمياهدورةفىيرقدون

مالديناأن، بالمستشفىلوجودهموالسعادةبالراحةموضناشعورسببأفهم– األوضاعسوءلمستأنبعد –وأصبحت
.جديدمنترتفعمعنوياتىوبدأت،لمرضناالخدمةلتحسيننصنعهأنيمكن

إجابتهوكسرت،بالإليجابفرد، كيتاجيماالدكتورمنإليهنحتاجماكلعلىحصلقدكانإذاعماهينوئىالدكتوروسألت
نحصلأنبإستطاعتناأنلهوقالوعونغيرةكلمنهووجدمورافوجىالدكتورإلىذهبأنهوقال،الصمتحاجز
.قبلعماكثيراًسيتحسنموقفناأنهينوئىوأكد.إمداداتمنلديهممماإليهنحتاجماكلعلى

إلىأخرىمرةثرثرتهقادتناحتى، الطريقطواليثرثروأخذإبتسممرتفعةمعنوياتهأنهينوئىالدكتوريؤكدوحتى
.قاعدتناإلىعدناوأخيرا، اإلجتيازفىصعوبةأقللنابالنسبةكانتولكنهاقبلمنإجتزناهاالتىاألسالكغابة

مستشفىمديريشاهدواحينالمرضىسيقولماذاترى، بالمستشفىالمرضىأتفقدأنقررت، قليالإسترحتأنوبعد
مثاراألفكارهذهمثلكانتبالقرية؟ ربمافالحأفقرمنحاالأسوأويبدوممزقاوقميصاًقذرةسروااليرتدىالمواصالت

بىتذهبأنوقبل.اآلنأبدومثلماطبيبهيئةفىإنسانيبدوالإذيهمشئفالاآلنأما ، البيكادونقبللىإزعاج
.بالمستشفىمظهراًالناسأحسنمنأبدوكنتالرثمظهرىرغمأننىأتأكدأنعلىالسهلمنكان، بعيدااألفكار

شفاعلىعجوزسيدةهنا، حولىمنالناسوشقاءبؤسالحظتعندمامظهراأحسنأبدوكنتألننىبالخجلشعرت
منجزءتغطىحصيرقطعةمنإالتماماًعارياًيجلسجسدهإحترقوشاب،فانلةسوىجسدهايسترشئالالموت
إحترقجميلةشابةوفتاة،ثديهامنيرضعذراعهافوقطفلهاينامبينماصدرهاتفحموقدتحتضرشابةأموهناك، جسده

حصيرفوقيرقدقصيرسروالمنإالتماماًعاروجندى، والصديدالدماءمنبركةفىترقدوجههاعدافيماكلهجسدها
المنطقةفىعليهالعثورإستطاعوامماالموائدومفارشالستائرمنذووهمصنعهاأسماليرتدونوآخرون، بالدماءملطخ

.بالمستشفىالمحيطة

مننعانيهوما، األحوالسوءمنالرغمعلىإننا:"لهمأقولكنتالتعساءهؤالءتشجيعحاولتماكثرةمنتعبتلقد
الصحيةاإلدارةمديرمنعلمتهماهذا، هيروشيمافىللعالجمكانأحسنهوالمستشفىهذافان، التجهيزاتفىنقص

”.بالصبرتتذرعواأنفأرجو، اليومبالمحافظة

األخرىالمستشفياتكانتوإذا، بالمحفظةالطبيةاإلدارةتقديرلقىقدمستشفانافان، الكالمبهذاالمباهاةأقصدأكنلم
قابلتالمدينةفىكناوعندما.فيهمبالغةالالتقديرهذافان، فوكويامحالتفىرأيتهالذىالمستوىنفسعلىبالمدينة
،منزلها: الحادثأثناءشئكلفقدتوقدالهزالشديدةالسيدةهذهكانت، قديمصديقأرملةوهى، هاراياناجىالسيدة

اآلنتقيمينأين: "فسألتها، شيكوكوجزيرةفىاألصلىموطنهاعنبعيداًتعيشالعالمهذافىوحيدةوأصبحت، ومالبسها
صوتهاولنبرات، عليهابداالذىللبؤسوكان، "فوكويامحالتفى: " عينهاتمألوالدموعفأجابت”، هارا؟ياناجىياسيدة

:لهاأقولأنسوىبهأواسيهاماالكلماتمنأجدأنأستطعفلم، نفسىفىأليماوقعاًالعبارةهذهلىتقولوهىالحزينة
فىالزالتولكنى، نعم ":شديدبحزنعلىفردت”.بسوءتصابينولمبخيراألقلعلىألنكمسرورإننى، حسنا"

”.فوكويا
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إذابهذاالجهرأستطيعالكنتوربما، المرضىأمامبمستشفاناأشيدوجعلنى، بالثقةمألنىاليومورأيتهسمعتهماإن
.المدينةإلىذهابىقبلالمرضىبينتجولت

المشيدةالمبانىدعائمتقويضإلىالغامضةالقوةهذهأدتفقد، أتصوركنتمماكثيراًأكبرالمدينةفىالدماركان
ومعداتهأثاثهعلىتبقلمفانهاقائماالمستشفىتركتقدكانتوإذا، المحطمةالسلةمثلوتركتهاالمسلحةبالخرسانة

.وأدواته

.والموتالدمارعنتعبرالتىالظواهركلالمدينةعلىتتابعت، متأججةونار، عارمزلزالثم، وإنفجار، مفاجئبريق

فلم، اليوممشاهدأثارتنىلقد، الراحةبلذةأشعرفلمللغايةمتوتراكنتأنىغيرالراحةبعضملتمسافراشىإلىآويت
.الجنونحافةعلىأقفأكادرأسىفىدارتالتىاألفكاروجعلتنى، والتعبباإلرهاقأحسأعد

طبيعياًالمنظرفكان، الحوائططالءوتسقطالغبارمعهاتحملتهبالريحوبدأت، القاعةفىوذهاباجيئةأمشىوأخذت
منيطلالذىالكهربائيةاألسالكأحدوضايقنى، رأسىفىاألفكاروتزاحمت، النفسيةالحالتىتماماومالئمالىبالنسبة
لفائفالماسورةمنفتخرجأشدهفأخذت، عائقاًيشكلالأنهرغمقطعهعلىصممتلماذاأدرىولست.بالحائطماسورة

األسالكمنالتخلصإستطعتإذا، نهايتهتبدوأندونحولىمكوماالسلكأصبححتىحولىمنوألقيهاالسلك
منستينأوخمسينإليهاوننقل، بالحصيرنفرشهاأنونستطيع، تتسعسوفالقاعةفان، المحطمةوالسرايروالمواسير
الهواءوإستشاقبالمنظروالتمتعهناإلىالصعوداألرضىالدورفىيرقدونمنكليستطيععندئذ، اآلخرينالمرضى

.يعاوننىمنأجدالوحيدأنىغير، بالضوءواإلستمتاع

نعملأناألجدىمنولكنأوسعمساحةإلىحقانحتاجإنناإضطراباأكثروأصبحت، نفسىتمالكت، تدريجياأهدأوبدأت
لديناتوفرتذلكتحقيقإستطعنافإذا، بعدنستخدمهالموالتى، بالركامممتلئةتزالالالتىاألخرىالحجراتتنظيفعلى

.المبنيينبكالمريضمائةإليواءتكفىأماكن

السيدةنحوفكرىوشرد، أمامىماثلةصورتهظلتاليومطوالشاهدتهماولكن، فراشىعلىفتمددتنفسىوأطمأنت
إستطاعهلترى: أتساءلوجعلنى، بأمىمنظرهاذكرنىلقد، اليومبعدتعيشأنتستطيعكيفوعجبت،هاراياناجى

؟رسالتىيبلغهاأننيشيموراالدكتور

منالتعساءأولئكمشهدوالالدمارهذامثلأرلمإننى، اليومظهربعدالمدينةفىشاهدتهاالتىالمناظرفىأفكروعدت
.قبل

عندماأنههينوئىالدكتورقالفقد" البيكادون "بعدهذاتذكرت، كبيراعمالكانجثتهممنالتخلصإن، الموتىوتذكرت
.الرئسيةالشوراعمنسحبتقدالجثثكانتاألولىالليةفىأقاربهعنيبحثذهب

إلىالناسحجمتضاءل" البيكا "فبعد، الدمارقوىأماماإلنسانأضعفما،األولاليومفىسمعتهاالتىالحكاياتتذكرت
والتاللالضواحىإتجاهفىسارواالبدنيةالقوةمنقدرعلىكانواالذينأولئك، والنفسىالبدنىالضعفمنمستوىأدنى

من: "ويقولونالمدينةإلىيشيرونكانواجاءواأينمنيسألونكانواوعندما، محمطةوقلوبمنكسرةبنفوسالبعيدة
محطمينكانوا”، هناكإلى: "ويقولونللمدينةالمقابلاإلتجاهإلىيشيرونكانواوجهتهمعنيسألونكانواوعندما”، هناك

.آليةبطريقةويتصرفونيتحركونومشتتين

غيرالضيقةالطريقفى، مذهولينطويلةصفوففىيسيرونوهم، الحالهذهعلىرأوهممنكلتصرفاتهمأدهشتلقد
شتاتيشهدونأنهميدركوالم، حدثماحقيقةعلىالوقوفشاهدوهممنيستطعولم.واحدةوجهةويقصدون، المعبدة
.وعىدونيسيرونكانواالذينالناس

خطبعضهمتبع، لهاأهميةالاإلنتقالووسائلالطرقكانتالمدينةتحطممعنفوسهمتحطمتالذينألولئكوبالنسبة
فىقابعينأنفسهماآلخرالبعضوجدبينما، األرزبحقولاألقدامآثاريقتفونبالغريزةاآلخرونوسارالحديدية،السكك

.مجهولعنبحثاًالخاصةوجهتهمنهمكلإتخذ، الجافةاألنهارمجرى

.تقاويموالساعاتلديناتكنفلم، الليلمضىمعاألفكارهذهمعطويالوقتاًقضيتقدأننىويبدو

1945أغسطس12
.الشمسأشرقتحتىفراشىفىمستلقياًظللتولكنىالفجرعندإستيقظت

،والكسلباإلرهاقاليوموشعرت، باألمسطويلةلمسافاتالسيرنتيجةلحقتنىالتىاآلالمبسببمسهدةليلةقضيت
اقتنعت" البيكا "حادثمنذمرةوألول، األلمشدةمنأتأوهمفاصلىتحريكحاولتوكلما، تؤلمنىعضالتىوأخذت

تحلقأنعلىوعرضتكادوااآلنسةجاءتذقنىوأحكأغمغمفراشىفىأرقدكنتوبينما.الفراشفىبقائىبضرورة
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فىأرغبكنتولما، معهاالحديثفىلخشونتىبالخجلشعرتثم”، الحالقة؟بشفرةلكأينمن: "بجفاءفسألتها، ذقنى
”.بالشكرلكمديناًفسأكونذقنىبحلقتفضلتلو: "لطفاًأكثربلهجةإستطردتفقد، لحيتىمنالتخلص

بهذاالحالقةألمأتحملأنعلىوكان، العملفىإنهمكتثمحالقةموسإلىقديممقصحولتقدكادواآلنسةكانت
عدمبسببالكثيرعانتكادواآلنسةولكن، بالصبرالتذرععلىتتساقطأخذتالتىذقنىشعراتوشجعتنى، المقص

لمتابعةيستريحوالمالقاعةفىمعىكانواالذينالمرضىبقيةأنويبدو، لحيتىولطول، العملهذافىالمقصصالحية
أصبر: "بقولهاخاطرىتطيبهىبينما، تتوقفأنكادواآلنسةمنوأطلب، اآلخرحينمنأتأوهكنتفقدالحالقةعملية
”.قليال

حتىوترقى، 13كونىبإيواالبحريةكليةفىتخرجأوكايامابلدتىمنقديمصديقوهولزيارتىهارفوجىالكابتنحضر
دائماًوكان، البحرية14كورىبقاعدةمراسيهاألقىكلمايزورناكانسفينتهتغرقأنوقبل، حربيةلسفينةقائداًأصبح

تلكحولباألسئلةأالحقهكنتوعندما، العسكريةالسريةنطاقيتجاوزالفيماالحرببسيريتعلقمابكليخبرنى
ذاشاباًضابطاًفيهوأرىهارافوجىللكابتنكبيراًاحتراماًأكنوكنت، ويضحكبيديهيلوحماكثيراًكانالموضوعات

.مرموقمستقبل

تجربةأىترى، الحياةقيدعلىوزجكأراكأنجداًسعيدأننىهاتشيادكتوريا: "وقالفراشىمنهارافوجىإقترب
.؟"إجتزتموهاالتىتلك

أتلقىكنتلقد: "بقولهعليهافرد" البيكادون "منتنجوأنإستطعتكيف، نراكأنسارةمفاجأةأنها: "زوجتىفأجابت
المطرمثليتصاعدكثيفاًدخاناًورأيت، هيروشيماتجاهالشرقإلىفنظرت" الدون "سمعتعندماكونىأيوافىتدريباً

”.قصفتقدالمدينةأنوقدرت، الغزير

اليومفىأوكايمامنلناأحضرتهالذىالخوخكانلقد: "قائلةزوجتىقاطتعهكالمههارافوجىالكابتنيكملأنوقبل
ماضمنالحريقفىفقدناهولكننا، بالباقىإحتفاظناثم، منهواحدةثمرةمناكلأكللقد، المذاقحلو) البيكا (علىالسابق
”.أخرىأشياءمنفقدنا

”.؟اإلنفجارحدثعندماكنتأين: "هارافوجىالكابتنفسألها

”.أصابنىماهووهذاالزجاجيةالنافذةبجوارالمطبخفىأقفوكنت، المعيشةبغرفةيستريحالدكتوركان: "فأجابت
.المتطايرالزجاجلهاسببهاالتىالجروحإلىزوجتىوأشارت

لناوأحضر،القصفعلىالسابقاليومفىأوكايامامنعودتهطريقفىلزيارتنابيتناعرجقدهارافوجىالكابتنكان
بسرعةالتالىاليومصباحفىالبيتوغادر، عندناالليلوقضى، أوكايامامحافظةبهتشتهرالذىبالخوخمملؤءةسلة

.تذكرهبمجردلعابىفسالالخوختذكرت، كونىإيواإلىمتجهقطاربأولاللحاقمنليتمكنوجههيغسلأندون

،معجزةذاتهحدفىالحياةقيدعلىفبقاؤكما، بسيطشئالخوخفقدإن: "قائالزوجتىحديثعلىهارافوجىالكابتنعلق
”.مهولشئذريةقنبلةإنفجارفإن

البما) سايبان (تفجرأنتستطيعأنهاسمعتالتىالقنبلةتلكأهى! ماذا! ذريةقنبلة: "صائحاًفراشىفىجالساًفإنتفضت
”.الهيدروجينمنجراماتعشرعنيزيد

معالجةإمكانيةيدرسونأنهم، كونىإيوافىالبحريةمستشفىمنذلكعملتلقد: "وقالكالمىعلىهارافوجىفأمن
”.غامضمرضمنيعانونالذينهيروشيماضحايابعض

فىنقضأعراضهبينمنأنأكدولكنهالمرضهذاهذاكنهعنيخبرناأنيستطعلمفإنهطبيباًليسهارافوجىوألن
،القصفحادثحولصحيحةغيرمعلوماتتلقىقدهارافوجىأننفسىوبينبينىوظننت،البيضاءالدمكراتعدد
أستطيعلمولكنى، التفاصيلمنالمزيدذكرعلىأحثهفأخذت، بإهتمامإليهاإلستماععلىحرصتذلكقالعندماولكن

منيعانونكونىأيوابمستشفىالموجودونالذريةالقنبلةضحاياأنفىرأيهيحدعنولم، ذلكمنأكثرمنهأعرفأن
بلهجةلناوقال،السجايروبعضالويسكىمنزجاجهوأخرجحقيبتهفتحيتركناأنوقبل.البيضاءالدمكراتفىنقص

.اليوماألشياءهذهمثلعلىالحصولالصعبمنولكنبسيطشئهذاأنإعتذار

الحصولولكن.لىذكرهماصحةمنألتأكدمجهرعلىالحصولأحاولأنقررت، هارافوجىالكابتنتركناأنوبعد
،حواملهاوكسرت، عدساتهاتحطمتفقد، الفائدةعديمةكانتالمستشفىمجاهرجميعفإن، آخرأمراًكانمجهرعلى

التىالحقيبةوفتحتإلحضارهذهبتوحين،المستشفىخزانةداخلبمجهريحتفظسوجىمورىالدكتورأنوتذكرت

.هيروشيمامنالغربىالجنوبإلىميال30بعدعلىاليابانبحرعلىتقعأيضاجويةقاعدةبهاكانتبحريةقاعدةكونىأيوا13
.هيروشيمامنالشرقىالجنوبالىميال25بعدعلىتقعاليابانبحرعلىكبيرةبحريةقاعدةكورى14
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بحاجةكنتإذاأننىوأيقنتكذلكتحطمتقدالدمكراتأجهزةجميعأنبعدفيماإكتشفتكما، محطاًوجدتهبداخلهاكان
.هيروشيماخارجمنعليهأحصلأنعلىفإنمجهرإلى

،الالمعالسطحذاتالفطائرمثلبداحتىتورماوجههوإزداد، أسوأإلىسيءمنتنتقلفكانتساسادادكتورحالةأما
نفستعانىكيداسوسواآلنسةوكانت، وجبهتهيديهضماداتمنينضحالدموىالصديدوأخذ، أبيضبمسحوقغطىوقد

إلىأدخلالذىشيوتاالسيدأما، المهرجقناعيشبهكانوجههاولكن، كبيرةبدرجةمتورمتانتكونالميداهاأنرغمالشئ
يتنفسوكان، متورمةوأطرافه، متضخمفوجهه، طويالوقتاًالماءفىظلكغريقيبدوفكانالليلخاللالمستشفى
وبدت، جسدهانصفمنأكثرإحترقالتىيامااآلنسةسوىبالغةحروقاًيعانىمنهؤالءبينيوجدوالبالغةبصعوبة

درجةعلىتكنفلمأوموتواآلنسةحروقأما، ماحدإلىمنهاميئوسفحالتها، القمامةمنكومةفوقمتسخةدميةكأنها
.العضالتوأتلفتالجلدفتجاوزتأعمقكانتولكنها،يامااآلنسةكحروقاالتساعمن

ألن" موموتشان "إسمكىساسااآلنسةعلىأطلقناوقد،زوجتىومنكىساسااآلنسةمنحاالأسوأجميعاًهؤالءكان
التىزوجتىأما.التحسنفىآخذةاآلنولكنها، برأسهاجرحأصابهاوقد، الخوخمثلباإلحمرارمشربانكاناخديها
الصورةقبيحةأصبحتوقد، الشفاءنحوتخطوفكانتالجسممناطقببعضوتهتكالدرجةمتوسطةحروقاًتعانىكانت
.بخيرأنهاتصرولكنها، برقبتهامعلقةتزالالذراعهاوكانت، حواجبهابدون

ملفوفتانتزاالالوذراعهرأسهفكانت" البيكادون "وقعمنذالمستشفىلمديركنائبعملالذىكوياماالدكتورأما
بحروقأصيبواالذينأولئكأما، التحسنفىآخذةحالتهمكانتعنبرنافىبجروحأصيبواالذينوأولئك، بالضمادات

.سواءاًتزدادأحوالهمفكانت

أنهأنسىولن،أصابهممالنجافعلمانحوعلىحمايتىيحاوللمفإذا، ساساداالدكتورأصابلماضميرىيسترحولم
.سواءتزدادحالتهبينماللشفاءأتماثلوهأنذا، الخطورةبالغةجراحهأنيكتشفأنقبلالمرضىمنالكثيرعالج

،المستشفىبتلكالعاملينأحسنمنأيضاًوهو، نوريكاالدكتورمحلليحلبأوساكامستشفانامنكىساساالدكتورجاء
نحمدبل، فحسبللمرضىالفائقةبعنايتهمالطبيبينلهذينمدينينولسنا، نوريكاللدكتورخلفخيرأنهعلىبرهنوقد

.معهماحضرواالذينالمعاونينمنبمجموعةومدنا، الطبيةاإلمداداتتوفيرلهما

مكاناًلديناأن، ؟هناتبقيانلماذا: "بائيكوولزوجتىلىوقالت، سايجوفىتقيمالتىعمتىشيماالسيدةبعدفيماوزارتنا
أميالبعدعلىسايجوفىاإلنفجارصوتسمعقدوكان”.البيتإلىمعىتعوداأنعلىيصروعمكما، منزلنافىلكما
ولكن، لألمريكترثواولم، قصفتقدهيروشيماأنذلكبعدسمعواأنهموقالت، هيروشيماوراءتقعالتىالجبالعبر

وكانت، فزعحالةجميعاًشملتهمالمدينةإلىالعرباتستحملهمالذينالجرحىإليواءأماكنتدبيرعليهمأنأبلغواعندما
المنزلإلىعادلقدآه: " تجيبأنقبلطويالفتوقفتإيزوإبنهاعنوسألتها، أبداًيتوقفالالذىكالفونوغرافهذهعمتى
التالىاليوموفى، سلكطريقوأىعادكيفعليناليقصطوياليمكثولم، ليالالوقتوكانبخدشيصابأندونسالماً
محطةامامحروقاصابتهمالقدحسناً، وإبنهزوجىبمتجريعملالذىواطنابىالسيدتعرفأنكهيروشيماإلىعاد

”.أجلهمامنشئعملمعهايصعبلدرجةسئيةوحالتهما، هيروشيما

يكنلمفإذا، معهايائيكوتأخذأنعلىعرضتحيناألقلعلىلرؤيتهاسعدتفقدتنتهىالالتىثرثرتهاورغم
.بالسفرالصحيةحالتهاتسمحأنبمجرديائيكوأرسلأينأعرفأصبحتفقددعوتهاألبىأناآلنبإستطاعتى

قصفتقدهيروشيماأنفىالتفكيرأن، هارافوجىالكابتنمعحديثىإلىأخرىمرةفكرىشردشئكلهدأوعندما
.رأيتهممنكلإلىخبرهاأنهيتوقد، باإلهتمامجديرةمسألةذريةبقنبلة

أولئكحالةتماثلبالحروقالمصابينالمرضىحالةوكانت، األرضىالدورفىالمرضىبينبجوالتقمتالمساءوقبيل
فقدالدموىواإلسهالوالقئوالغثيانالشهيةفقدانمنقبلمنيشكونكانواالذينأما، العلوىالطابقفىيرقدونالذين

،معويةنزلةأعراضمنيشكونكانواالذينالمرضىمنثالثأوإثينحالساءتبينما، التحسنفىآخذهحالتهمكانت
علىتظهربدأتجديدةأعراضعلىذلكوينطبق، األعراضبتلكعالقةذاتإصاباتهمأوالبالغةجروحهمتكنولم

،وحناجرهمأفواهممفىتنزفمؤلمةكريهةقرحةمنيشكونالكثيرونكانفقد، سواءحدعلىالجرحىوغيرالجرحى
كانت، لديناترمومتراتوجودلعدمحرارتهمدرجاتتقديربإستطاعتنايكنلمولكن، حمىمنيعانونالجميعوكان

أنالضرورىمنوكان، ينزفونأخذوافقد، مضاعفةبكسورأصيبواالذينأولئكعدافيما، اإللتئامفىآخذةجراحهم
.لهمدموىنزيفحدوثدونللحيلولةالمرضىلبعضالرجلأوالذراعبترعملياتتجرى

تشكلمكما، بجروحمصابةتكنلم، حياتهاننهىأنمناتطلبأخذتألنهاالجوالتتلكفىرأيتهاعجوزإمرأةوآلمتنى
شقاءهاينهىأنمنهايقتربمنكلمنتطلبكانتأنهاغير، لسنهاإحتراماراحتهاعلىيعملونالجميعوكان، ألما

بوذا، أرجوكمأزوردعوتى، إليهفأرسلونىبوذا، يأتلم، إذاأموتدعونىأرجوكم: "متواصلخفيضبصوتفتقول
حالتهامثلفىآخرينولكن، العالمهذافىوحيدةفأصبحتجميعاًقتلواقدعائلتهاأفرادكان”.جوارهإلىأرقددعونى
.الظروفمواجهةفىصامدينكانوا
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كانولكنه، العلوىبالطابقفراشهكان، سيراالسيدمعالعملمكتبفىيعملكانالذىكيتاءوالسيدشاهدتالممروفى
كنتوبينما، المستشفىمحرقةعلىيشرفأنهعملتأنىغير، لذلكفعجبت، مشغوالمعهايبدوبصورةويجئيذهب

شئكل: "كيتاءوالسيدفأجاب، الليلفىللعملجاهزةالمحروقةكانتإذاعمايستعلميامازاكىالمسترجاءمعهأتحدث
،الجثثبحرقنقومكيفلترىتحضرأنمانعلديكيكنلمإذاأرجوكهاتشيادكتوريا: " وقالنحوىإستدارثم”، جاهز

”.بهخبيرأننى "كثيراًالعملبهذاقمتلقد

،الطريقعلىيدلنىأنإليهمشيراًبرأسىوأومأت،كالمهعلىأعلقلمولكنى، الفاتركيتاءوالسيدأسلوبوضايقنى
موظفىيستعملهاكانمياهومضحةخارجىحمامبجوارالمستشفىسورخلفمتراًثالثينبعدعلىتقعالمحرقةوكانت

أحدويامازاكىكيتاءوالسيدانإستخدموقد، المشرحةمنالليلخاللماتتالتىالمريضةجثةوأحضرت، المستشفى
التىاألخرىالموادوبعضالبضائعوصناديقالمكاتبحطامبعضفوقالجثةوسجيت، الجثةلحملكنعشاألبواب

أعقدنفسىوجدتحتىتتصاعداللهبألسنةكادتوما، النارأشعلتثم، الزنكمنبلوحالجثةوغطيت، إشعالهايمكن
إذا، إكتراثدونالجثثحرقمواجهةيقبلأنيستطيعالالمرءإن.الميتأجلمنعفويةبطريقةمصلياذقنىتحتيدى

كاهنهناكيكنفلم، بالموتىالجديرةالخدمةيلقوالمأنهمغير، الطبيعىالحدتفوقبمعدالتماتواقدالكثيرينأنتذكرنا
الحماممنصادرصوتأفكارىحبلوقطع، كثيراًالحقيقةهذهوضايقتنى، رحلتالتىالروحهذهعلىالصالةيتولى
الجثثحرقهل: "األمرلهذاعجبتوقدلكيتاءوفقلت”.فقطواحدة: "فأجاب" ؟اليومحرقتهاجثةكم: "كيتاءوالسيديسأل

بنبرةكيتاءوالسيدفأجابنى.  "؟السؤالهذامثلويسألالمحرقةبجواريستحمأنيستطيعالمرءأنحتىعادياأمراًأصبح
”.القلوبقساةأصبحناأنناأعتقدنعم: "إعتذار

،ذلكعنأمسكتولكنى، الحدذلكإلىقساةأصبحواقدجميعاًالناسأنأتصورأكنلمأننىأقولأنوشكعلىوكنت
أولئكعكسعلى، إنفرادعلىجثثهمحرقبميزةاألقلعلىيتمتعمونالمواصالتبمستشفىيموتونالذينأنتذكرتفقد

.األخرىاألماكنفىيموتونكانواالذين

،طواللسنواتعسكريةمنطقةهيروشيماكانتفقدالمساءهذاجثتهاأحرقتالتىبالمريضةوثيقةصلةتربطنىكانت
الطلقاتصوتيسمعحينإالبالسعادةيشعرالالضباطمنكغيرهكان، متقاعدضابطأرملةالمسكينةالمرأةهذهوكانت
ألولئكمحببةمنطقةهيروشيماوكانت،البروجىوصوت، الطبولدقاتويسمع، الجنوديستعرضوحين،النارية
فكانتالمرأةتلكأما، المتقاعدينالحكومةوموظفىالجيشضباطمنمجموعةمستشفانابجواريسكنوكان، الرجال

ومدخراتهاالكبيرمعاشهاتنفقوكانت، هيروشيماجدةالثانيةالفرقةجنودوإعتبرها، وإحترامهمجيرانهابحبتتمتع
.مستشفاناعنابروبينالجيرانعندمحببةإنطباعاتالمميزةغيرالمستديرةمالمحهاوتركتأوذاكالجندىهذالمعاونة

منصغيرلجيشالقائدبماثبةوكانت، والوحدةالمرضمنيعانونالذينالمرضىقلوبفىالبهجةتبعثماكثيراًكانت
لزيارةقصدتهاماوكثيراً، أمامهامفتوحةكانتاإلعتقالمعسكراتحتى، بالغةشعبيةإكتسبتالجيشرجالأرامل

وأناذلككلتذكرتاألخيرةأنفاسهاتلفظأنوقبل، وديعاًطفالأمامهايصبحقسوةالجنودأكثروكان، هناكالمعتقلين
غير، مغمضةوعيونهامتورمةكانتجفونهاألنترانىأنبإستطاعتهايكنولم، عنهاأسرىأنأحاول، بجوراهاأقف
كنتألنكفيهنعيشأنيمكنمكانخيرهيروشيماكانت، بجواركأصدقاءكأنالجدةأيتها: "لهاقلتصوتىميزتأنها

ميتةتموتينإنك، شجاعكجندىتتصرفىأنيجبولكنك.يقتربالموتوأن،نفسكفىتفكرىأنقبلالناسفىتفكرين
”.للواجبأدائكأثناءكانتأصابتكالتىالجروحألنكريمة

يمكنأخرىجدةهناككانتإذاعمانفسىأسالكنتوجههاإلىأنظروأناواآلن،بهدوءأنفاسهاالعجوزالسيدةولفظت
.محلهاتحلأن

شديدساخناساكناوالهواءحاراًالليلةهذهالجووكانمكتئباكنتفقدبالنومأفكرأنالعبثمنوكانالمستشفىإلىعدت
طوالجسدىيعرفولم، الليلةتلكإليناطريقهاتعرفلمالمساءفىالبحرمنتهبكانتالتىالنسمةألن، الرطوبة

الجوهذافىيعملوأنعليهمالذينالرجالعلىباإلشفاقفأحسست، والعرقالرطوبةسوىاللحظةهذهحتىاليوم
عددكانلماذا: " فسألتهمالظالموسطأحاديثهمأسمعكنتولذلك، طعماللنومالقاعةفىرفاقىمنأىيذقولم، الخانق
؟".اليوممحدوداالشوارعفىالناس

”.األحديومهواليومألنربما: "أحدهموأجاب

”.البعضبعضهامعاأليامتتساوىالتقويمغيبةففىذلكأعتقدأكنلمإننىاألحديوم: "قائالواستطردتفتعجبت

أولئكأنالبعضلىقالفقد، القلةمنالدرجةهذهعلىالناسيكونألنكافياًسبباًاألحديومليس: "آخرصوتوقال
."بعضهموماتمرضواقد) البيكا (بعدهيروشيماإلىجاءواالذين

،هيروشيماعلىأطلققدساماًغازاًأنشائعاتسمعتلقدأجل: "األولالصوتصاحبماقالهيؤكدآخرصوتوإرتفع
”.يستنشقهمنكليقتلالغازهذاوأن

.يقولونفيماوأفكرلهمأستمعوأخذت، الصمتفلزمتالمناقشةفىآخرونواشترك
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ولكن، رأسىعناألفكارهذهأبعدأنوحاولتهيروشيما،علىأطلقتقدمهلكةجراثيمأوساماًغازاًأنيؤكدونكانوا
فىماتوامنهناكأنأذكرفإننى، سامغازقنبلةهوالمدينةبهقصفتالذىكانوربما، لإلزعاجتدعوااإلشاعاتهذه

.المرضمنيشكواأنقبلالصحةعالماتعليهمتبدوكانتأنبعدثالثةأويومينخالل

وقععندمامنازلهمخارجموجودينكانواأناسعنوسمعت،المصابينيمرضونوهمماتواالذيناألشخاصوتذكرت
قيدعلىبالغةبجروحوأصيبواالمنازلداخلكانواالذينأولئكظلبينما، بجروحيصابوالمأنهمرغموماتواالحادث
يكونأنيمكنالالناسهؤالءوفاةإلىأدىالذىإن، الجميعلماتالمدينةضدإستخدامقدسامغازثمةكانفإذا، الحياة
الحالهذهعلىوبقيت، حيرةإزددتتفكيرىإزدادوكلما.اإلشاعاتتنتشركيفترىأنالسهلمنولكن، ساماًغازاً
.النعاسغلبنىحتى

1945أغسطس13
.الشمسساطع، الحرارةشديدآخريوم

رافقنىالتىتلكعنمختلفةالمرةهذهرحلتىفكانت، المحافظةإدارةقاصداًبهاومضيتدراجةإستعرتاإلفطاربعد
نفسهيجدوأن، بالتحسنالمرؤيشعرأنجميل، كثيراًتؤلمنىالجراحىوكانتأقوىكنتألننى، هينوئىالدكتورفيها
ولكن، موجودةزالتالأمسأولالطريقعاقتالتىوالعقباتالكهربائيةاألسالككانت.أحدمعاونةإلىحاجةغيرفى

شديدمحركهاأنبالغةبدهشةوإكتشفت، محطمةترامعربةالطريقفىفحصت.قبلذىمنإرتفاعاًأقلكانتأكوامها
جعلنىفقد، العربةأركانأحدفىمكوممتفحمجسدبقاياعلىعيناىوقعتعندماذايلنىاإلستطالعحبولكن، البساطة

.الترامعربةموقععنكثيراًبعدتعندماإالنفسىأتمالكأنأستطعولمبالذعرأحسالمشهدهذا

مدخلوجدتحينودهشتالمكانإلىإتجهتفقدجوكوكهيكلمدخلمنبالقربسقطتالقنبلةأنسمعتقدكنتولما
المحيطةالمنطقةفىاألشياءبقيةأما، موضعهافىكانتوسطهمنالمدالةالميداليةأنكما، قائماًاليزال) تورى (الهيكل

.مدمرةأومحطمةإمافكانتبالمكان

المقوىسطحهأنحتى، ومتداعياًمعوجاًفكانأوتانهرفروعأحدعلىالصلبمنمشيداًكانالذى15إيوئىجسرأما
منظرهكان، ضخمةحفراًالنهرقاعفىتتركأنقاضهجعلحداًوتحطمهتشققهمنوبلغ، النهرفىوسقطتشققبالمسلح

.المدينةمعالمأحدكانالجميلالجسرهذاألناألسىعلىيبعثالنحوهذاعلى

إلىيرمزكانمبنىوهو، البرونزيةبقبتهوالصناعةالعلوممتحفيقعكانللنهرالشرقيةالضفةعلىالجسروارءوفيما
،البرونزيةقبتهطارتوقد، هيروشيمابناياتأجملمنكان) الماءمدينة" (ميزنوميياكو "لهيروشيماالشاعرىاإلسم

إلستطالعقليالوتوقفت، محتوياتهعلىالنيرانوقضت،دعائمهوتداعت، والحجارةبالطوبالمشيدةحوائطهوتشرخت
.التعسوشعبهاالبائسةللمدينةحدثماعلىشاهداًأصبحتالتىالدمارآثار

الصباحهذاالمحافظةإلىقدومىإلىالدافعوكان، المحافظةإدارةإلىوصلتحتىالترامخطمتتبعاًأدراجىعدت
.المكانإلىوصولىبمجرديقالمالكلتصغيانأذناىكانتولذلك، األخبارإستطالع

أنوبعد، لىالمألوفةالوجوهبعضالجددالعاملينبينوكان، أمسأولعليهكانعماإزدادقدباإلدارةالعاملينعددكان
السريعةإستجابتهعلىشكرتهأنوبعد، مكتبهإلىالفورعلىفقادونى، كيتاجيماالدكتورمقابلةطلبتالتحياتتبادلنا

رأيتهأنىغير، الطبيةاإلمداداتمنالمزيدعلىحصولناإمكانيةعنسألته، والممرضاتباألطباءوإمدادنالطلباتنا
.ما؟"شئحدثهل: "سارةغيرمنهسأسمعهاالتىاألنباءتكونأنإحتمالمنبالخوفشعورإنتابنىوقدفسألته، مكتئباً
يستطيعلنأحداًأنعلمتلقد، هيروشيماعلىأسقطتقدذريةقنبلةأنعملتأنكالشك: "كيتاجيماالدكتورفأجاب

”.باألمسفجأةممرضاتناإحدىماتتلقد: "تشاؤمهمبرراًفأجبته”.القادمةعاماًوسبعينالخمسةخاللالمدينةفىاإلقامة

معحديثىوبعدباألمسكنتلقد، سخيفةإشاعةكانأنهإعتقدتماصحةمنأتاكدأنضايقتىمعهحديثىإنتهىأنوبعد
إلىأصلفجأةوجدتنىواآلن، أسمعهاالتىاألخباركانتمهمابهدوئىأحتفظأنعلىالعزمعاقداًهارافوجىالكابتن

.حولهاكافيةمعلوماتلدىتتوافردونإستنتاجات

األمورإن: " فأجاب "منشوريا؟فىالحربأخبارعنوماذا: "كيتاجيماالدكتورفسألت، الحديثمجرىأغيرأنوحاولت
”.كوريافىاآلنأصبحوالعدومايرامعلىتسيرال

.ويأسىضيقىألخفىالمستشفىإلىوعدت، بالشكوكممتلئاًوحيداًمكتئباًالمحافظةإدارةوتركت

حتىاألمربحقيقةسأخبرهمهل! ؟وعائالتهممعىللعاملينبالنسبةاألمرسيكونوماذا؟المرضىمعأصنعماذاترى
.نفعاًيجدىلنفرارهمبأنقناعةإلىوصلتملياًفكرتأنوبعدبالمسئولية؟الكاهلمثقلأصبحواليهربوا

مترا50بعدعلىنفجرتإقدالقنبلةأنويعتقدتماماًالقصفمركزفىوكانالمدينةوسطبمنطقةأوتانهرفوقيمريوئىأجسر15
.الجسرموقعمنالشرقىجنوباللىإ
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،الممرضةتلكعدافيماأحديمتولمأسبوعمنأكثرمضىلقد)، البيكا (وقعمنذمرتالتىاأليامفىفكر: "لنفسىوقلت
أحديسكنهاأنيمكنالهيروشيماأننصدقأنالمحالفمن، يومبعديومابدنىفىتسرىبالقوةوأشعر، تلتئموجروحى

أناسعضدفىيفتأنالعدوورائهامنقصددعايةلعلها، صحيحةتكونأنيمكنالالمعلوماتهذهمثل! عاما75لمدة
منالرغمعلى، يومبعديوماأتحسنفهأنذابمكانالتفاهةمناألمرهذاتصديقإن.السالحمنعزلاآلنأصبحوا
.جأشىرباطةتدريجاوإستعدت”.طبيعىغيرشئعلىيبدوأندونوأتكلمأثرثر، البيكامركزمنبالقربوجودى

اإلتجاهاتعنالنظروبغض، مكدوداًالذهنيكونعندماوخاصةاإلنسانفكرمنإستقراراًأقلالدنيافىشئيوجدال
القوةوكانت، أخرىأحياناالبرقوبسرعةأحياناببطءيفكرمتوقداًنشيطايظلالذهنفإن، أفكارناإليهاتأخذناالتى

ميتةتموتأنفعليكتموتأنيجبكانإذا: "لنفسىأقولوكنت، والتمزقالتماسكوكذلكذهنىفىتختلطانوالضعف
:نفسىفىالصلبالجانبلىفيقول، الموتعالماتعليهتبدوفيهعضوأىأجدفالجسدىأتفحصوكنت”.الرجال

علىفىالكامنةالقوةتغلبتإذا”.يرتاحذهنكودع، قليالوإسترحكلههذامندعك، حياوالزلت، بخيرأنتاآلنحتى"
.جديدمنرأسهالضعفيرفعحتىبالهدوءتمتعتالضعفعوامل

منفاقترب، علىأخيراًعيناهوإستقرت، داخلهاببصرهويجول، القاعةبابمنبالقربيقفملتحياشخصاهناككان
الغريبالرجلهذاكان، وجههعلىالشحوببداوقد، يغمضهماثمبعينيهويحملقلحيتهالغريبهذايحكوأخذ، فراشى

مريضا، وتوليتكانعندماسنواتمنذزرتهقدياماجاتا، كنتبإقليمللبريدصغيرمكتبرئيستانىكاجىالسيدهو
الرجلهذامثلأنأيقنتوحينصحتىعلىلإلطمئنانجاءقديكونأنسوىوجودهسببأفهمأنأستطعولم، عالجه

.باإلرتياحقلبىأحسليرانىوأوالدهبيتهتاركاالبعيدالمكانذلكمنجاءقدالطيبالقلبصاحب

وأخيرا،اإلرتباكعليهيبدوكانللمساعدةإستعدادهعنيعبرأنحاولوكلما، تانىكاجىالسيدمعصعباالحديثكان
كراتعنعبارةشهيةوجبةعلىيحتوىالبنتوهذاكان، آخرهعنآكلهأنوأصر) بنتو (للطعامصندوقايدىفىوضع
.الحمراءالبرقوقثمارإحدىمنهاكرةبكلالمطبوخاآلرزمن

رأىحينكغيرههيروشيما، ودهشمنالغربىالشمالإلىيقعالذىإنسانإقليممنوهواليومهورىالدكتورزارنى
.ذلكمثلحدوثيتوقعيكنبالمدينة، ولملحقالذىالدمارحجم

بإدارةسمعتهاالتىاإلشاعاتفىيتناقشونالمرضىفوجدتالسفلىالطابقإلىنزلتهورىالدكتورإنصرافوبعد
.اإلشاعاتبتلكالتأثرعليهميبدلمولكن، المحافظة

”.؟القادمةسنة75الـخاللللسكنىتصلحلنهيروشيماإنيقالكيف! الهراءهذاما: "منهميقولمنفهناك

المواساةعباراتتكنولم، علىالتعرفيستطعلمأنهحتى، قبلذىمنأسوأاألسنانطبيبتشودوالدكتورحالةوكانت
سئمنحالتهاتنتقلالمصلحةمبنىمنالثالثبالطابقترقدكانتالتىيوشيداالسيدةأنوعلمت.قيمةذاتلهقلتهاالتى
يوشيوالسيدلهاوقدمنى، أوصالىفىيدباليزالالوهنكانحيثعصاعلىمتوكئاغرفتهاإلىفذهبت، اسوأإلى

منالشرقىالجنوبإلىصغيرةضاحيةوهى، بكوماتشىيقعالذىبمنزلهاأصيبأنهاوعلمت، العامةالشئونرئيس
جروحهامنجرحكليكنولم، ذراعيهافىأصابهاالذىالمتطايرالزجاجنتيجةبالغةجراحتعانىوكانت، هيروشيما

شديدةوتبدو، زرقاءببقعبشرتهاإكتستوقدا، الوجهمكفهرةكانتأنهاغير، بااللتئامآخذةولكنها، سم5علىطولهيزيد
،الدموىاإلسهالأعراضعليهاتبدوالكانتوإن، بالحلقإلتهاباوتشكو، ضعيانبضهاكانذلكإلىوباإلضافة، اإلعياء

حين، حالتهاتشخيصأستطيعالحيرةفىكنت.بسيطورمسوىوفمهاحلقهافىعادىغيرشيئاأجدأنأستطيعولم
،سيئةليستوحالتها، الخوفإلىيدعوماثمةليس: "لهوقلت، الموقفمنالتملصحاولترأيىعنيوشيوالسيدسألنى
،يفعلهماتمامايعرفأنيجبالذىالطبيبكالمإلىمنهالمنجمكالمإلىأقرب ·قتلهماكان! "مراقبتهاعليكولكن
؟ذلكمنأكثرأقولأنبإستطاعتىكانهلترى.. ولكن

سيموتمنترى: " نفسىوساءلت، يوشيداالسيدةمنمرضاًأكثريبدوكانيوشيوالسيدأنتبينتالغرفةغادرتوعندما
.الماضيةأيامالعشرةخاللالشيخوحةأعراضالرجلعلىبدتلقداآلخر؟قبلمنهما

على" البيكا "وقعمنذأخيهعنيبحثكانالذىكوباتاالسيدهوقديماصديقاًقابلتالمصلحةمبنىمدخلمنوبالقرب
،المدينةفىشاهدهمابعضلىفروىلحظةمعاوتحدثناالحيويةمنمدهشبرصيديحتفظوكان، سنهكبرمنالرغم
منبالقرباإلعدايةالمدارستالميذمنأربعارأيت: "لىقالفقد، ذاكراتىفىثابتةظلتالرواياتتلكإحدىولكن
صغيرةدائرةفىيجلسونوالتعاسة، كانواالمرضعليهموبدا، بالغةحروقهموكانت، ماتشىـتنجمفىالتفجيرمركز
إذاأختهأوألمهأقولمنىوطلب، الموقعذلكفىكانمنزلهبأنفأجاب، منزلهعنبعضهم، فسألتالطريقجانبعلى

وكانت، كالمهعلىموافقينبرأسهمالباقونوأومأ، سيموتونألنهمأصدقائهعنأوعنهالبحثفىجهداًيبذالأالرأيتهمأ
الشمستحتمأوىبالتركواوهكذا، شيئالهميصنعأنأحدبإستطاعةيكنولم، للغايةمحزنةاألوالدهؤالءحالة

،بهيستظلونشيئاًأدبرلهمانأحدهموسألنى، بالدموععيناىفاغرورقت، والحصىالترابفوقيرقدونالحارقة
،مأوىلهموصنعت، الصاجألواحمنقطععلىالجنودبعضمنوحصلت، الحصيربعضأحضرلهمأنفإستطعت

كانإذاأتاكدلمولذلك" يا "بكلمةسوىينطقانيستطعلمأنهحتىضعيفاكانولكنهمنزلهمكانعنأحدهموسألت
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يبتلعونفكانوا، أفواهمفىوعصرتهافقطعتهاالطماطمثماربعضمعىوكانت”، ياجا "أو"ياجى "أو"يانو "يقصد
يكنلمولماماءلهمأحضرأنأحدهمورجانى”، لذيذ.. لذيذ " عبارةيرددونكانواجميعاًولكنهم، بالغةبصعوبةالعصير

مركزعنبالبحثوعدتهمأنبعدوتركتهم، أسقيهمأنوإستطعت، قبعتىفىالماءبإحضارأقومبأنوعدتهم، وعاءلدى
وبذلت، إسعافمركزأجدلمأنىغير، لهمفأعطيتها16الجنتانمنأقراصبعضمعىوكانت، عالجهميتولىإسعاف
غاردتوعندما، ذهنىتفارقلمالتعساءاألوالدأولئكصورةأنغير، الليلطوالأخىعنالبحثفىجهدىأقصى
،وجدتهمحتىعنهموبحثت، إليهاحاجةفىاألوالدأولئكيكونقدالتىاألشياءبعضمعىأخذتالتالىاليومصباحبيتى

”.السابقةالليلةفىفيهاتركتهمالتىالدائرةنفسفىجثثهمتكومتوقدالحياةفارقواأنبعدولكنجميعاًوجدتهم

.المشابهةالحكاياتمنالكثيركوباتاالسيدلدىوكانت

لتحسنإرتياحهوأبدى، أصبتمنذالثانيةللمرةلزيارتىحضرقدللمنطقةالعامالمديروجدتفراشىإلىعدتوعندما
اليابانفرصةأنإعترفيتركنىأنقبلولكنه، الحربموضوعأثرناعندمامتفائالمبتهجاًيبدوأنوحاول، صحتى

،كالمهعلىبهأعلقمالدىيكنولم، الذريةوالقنابلالطائراتمنباآلالفإالتتحققلنالحربكسبفىالوحيدة
.الصددبهذاوسعهمافىيبذلبأنفوعدنى، الغربىالجيشمنطبيةإمداداتلنايدبرأنبإستطاعتهكانإذاعماوسألته

،عاما75ًخاللللسكنتصلحلنهيروشيماأنإلىتذهبوالتىشاعتالتىاألفكارحولالمساءأحاديثمعظمودارت
أخذواذلكومعإصاباتأىعليهمتبدلمالذيناألشخاصحالةإلىبالنظربالتأكيدتحظىبدأتقداإلشاعةهذهوكانت

،الدموىوالقئالدموىوالبصاقاألنفونزيفالشرجىالنزيفأعراضعليهمظهرتحينالموتسكراتيعانون
ثمةأنإلىيرجعاألعراضتلكسببأنعلىالقومغالبيةوإتفقت، أجسادهمفوقجلدىطفحشكلعلىالبثوروظهرت

،قبلمنإليهتوصلتقدكنتالذىإستنتاجىعنوعدلت، حطامهابينمنينبعثوالزالالمدينةعلىأطلقسامغاز
منيشكونكانواالذينعددألن، الدوسنطارياسببتجراثيمقنبلةعننجمتهذهالوفاةحاالتأنأظنكنتحيث

ترجعاألعراضتلكأناإلعتقادإلىقادتنىالتىالسابقةنظريتىعنعدلتكما، يتناقصكانوالبرازالدموىاإلسهال
.حدثالذىالهائلاإلنفجارعننتجالجوىالضغطفىمفاجئتغيرحدوثإلى

أنوأحسسترأسىوآلمتنى، عرقاًأتصببفأخذت، كذلكساخناًعليهأنامالذىالحصيروكان، رطباًساخناًالهواءكان
.بالتفكيرذهنىإجهادبسببكانربما، ساخنتانأذناى

الذىشيوتاالسيدأما”، كذلكأليسحارانه: "نحوىيلتفتوهوساساداالدكتورفاجاب! حاراًجومنياله "وقلتوتنهدت
منلتقيهفراشهحولنصبهاالورقمنستارةيحضرأنإستطاعقدوكاننظرناوجهةأكدفقدمنىبالقربيرقدكان

هذهخلفتصنعماذا: "فقلت”، قبلذىمنأحسنإننى: "شاكراًفأجاب "؟اآلنبالتحسنأتشعر: "فسألتهالشمسحرارة
كانت، الستاروارءقهقتهصوتوسمعت "الحد؟هذاإلىأمرىأيهمكدكتوريا: "ضاحكاًفأجابنىالممزقة؟"  الستارة
،األمرجليةألستطلعوذهبت، الممرنهايةعندالمطبخفىضحكاتصوتسمعتكما، بجانبهتضحكشيوتاالسيدزوجة

.الليلمنمتأخرةساعةحتىالحديثأطراففبادلتهما، معاًيتحدثانميزوجوتشىوالسيدالعجوزسائكيىالسيدةفوجدت

1945اغسطس14
!حارآخريوم

عنيعلنالمرضىعنابربينينطلقبالمصلحةالعاملينمنرجلوأخذ، الباكرالصباحفىاإلنذارصفاراتإنطلقت
الجميعفإستلقى، فراشهيتركأنأحدنايحاولولم، اإلنذارصفاراتسمعقدبعضنايكونأالخشية، جويةغارةوقوع

مرةذلكيحدثأنالممكنمنهل، األفكارنفسالجميعبخلددارتقدتكونأنبدوال، النوافذعبرينظرونساكنين
آثار؟منالمشئومةالغارةتلكخلفتهماكلبعدأخرى

صوبالجنوبمنقادمةأنهاتوقعناصوتهايتعالىأخذوعندما، المزعجالطائراتأزيزسمعناحتىلحظةإالوماهى
الدورإلىأنزلأنبىوصاحرآنىالمبنىبخارجشخصاًولكن، النافذةفتحةمنأرقبهاأنوحاولت، هيروشيماخليج

.بالهزيمةإحساساًيمألناالصوتوكان. األرضى

،فراشهمفىظلوافقدالحركةعنالعاجزونأما، الغارةمنملجأيلتمسواأنالحركةعلىالقادرونالمرضىوحاول
وعائالتهمالمواصالتمصلحةموظفىرأيتوقد، بخاطرىمرتفكرةولكن، لهمشئصنععنبالعجزوأحسست

ولم، هناكيحتشدالمرضىمنكبيرجمعكانحيثالبدرومإلىفأسرعت، المصلحةبمبنىاألرضىالطابقفىيرقدون
سيئاًمثاليعطىالعنابرفىحيلةباليرقدونالذينالمرضىبينبقائىأنوأيقنت، بالمستشفىالعاملينمنأحدبينهميكن

البدرومفتركت.المرضىبينالعنابرفىيكونأنيجبمكانىفان، أخرىمرةسيزورناالموتكانفإذاللمستشفى
،نقلهمإستطعنامنكلمعهموحملت، البدرومإلىالمرضىحملفىبالمعاونةيسرعأنأقابلهمنكلأحثوأخذت
وينصتونالنوافذعبريحملقونساكنينفكانواأماكنهمفىظلواالذينأولئكأما، لىمقراًالمستشفىوسطمنوإتخذت
.المدينةفوقتعبرالتىالطائراتأزيرإلىخائفين

.األمراضمنالمعدةتطهيرعلىقدرتهفىيعتقدالنعناعمذاقلهيابانىشعبىدواء16
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،فجأةاألرضإهتزتثم، القويةالدعاماتإحدىخلفأحتمىأنشعوريةـالـبطريقةففكرت، ترتعشأرجلىوأخذت
صوتأنتبيناحينبالراحةوأحسسناللطائراتالمضادةالمدفعيةطلقاتوصوت، المخيفالقنابلإنفجارصوتوسمعنا
المطاركانالجويةالغارةهدفانواضحاًأصبح، الغربناحيةمنيأتىكانللطائراتالمضادةالمدافعوطلقاتالقنابل

.البحريةكونىايوابقاعدةالحربى

منأنقذتحياتهألنباإلمتنانيشعرلممنبيننايكنولم، السكينةوإستعدنا، نهائياًإختفىحتىيتالشىالصوتوأخذ
مرةذاتبمعجزةالموتمننجاالذىاإلنسانعلىيصعبكم، رأسىفىتتزاحمواألفكارقليالفراشىفىورقدت، جديد
،الحياةقيدعلىاظلأنأتمنىكنتاليومولكننى، الحياةفىأفكرأكنلم " البيكا " يومففى.أخرىمرةالموتيواجهأن

.رهيباًشيئاًلىبالنسبةالموتوكان

منهديةمعهوأحضرالشارعمناآلخرالجانبعلىمنزلىمواجهةفىمنزلهيقعالذىجارناساساكىالسيدزارنى
كان.اإلرتياحعلىيبعثالصغيرةاألسماكهذهطعمفإن، الثمينةالهديةبهذهسرورىمدىتتخيلانويمكن، 17)األيو(

،القنبلةإنفجرتعندماالمحافظةفىالصحيةاإلدارةتقعحيثياماجوتشىفىأصدقائهأحدبيتفىيعيشساساكىالسيد
منتصففىالمظلمةالشوراععبربدراجتهوإتجه، سقفهينهارأنقبلالمنزلمنالهربإستطاعحينمحظوظاًوكان

منبالقربالمستشفىتقعحيثهاكوشيماإلىيصلكادوما، كلهاالمنطقةتطوقالنيرانوجدعندماالمدينةإلىالطريق
وقد، أوشيتاتاللإلىجيراننامنكغيرهفلجأالنيرانوسطالتقدميواصلأنالمستحيلمنوجدفيهانقيمكناالتىالمنطقة

أنقاضتحتمصرعهاساساكىالسيدوالدةلقيتوقد، منزلنامنفارينالشارعإلىوزوجتىخروجىساعةمنزلهإنهار
كانربماأصبتقدأكنلموإذا، بهملحقتالتىاإلصاباترغمالهربإستطاعوااألسرةأفرادبقيةولكن، المنزل

سيذاعهاماًبياناًانأخبرنىساساكىالسيدينصرفأنوقبل.أقدامىتحتإنهارالبيتألنوالداتهأنقذأنبإستطاعتى
درجةعلىيكونأنالبدالبيانهذاانفأيقنا، البيانذلكإلىاإلستماعمنهمطلبقدالمواطنينجميعوأن، غداًبالراديو
.الخطورةمنكبيرة

أركانأحدوفى، الطعاملتناولحجرةإلىالصيدلةمخزنحولواأنبعدالثاتىبالطابقمطعماًبالمستشفىالعاملونأعد
خمسونمنهاكلزنةأكياستضمهاكانتالمحترقةالصوديومبيكربوناتمنكبيرةكميةهناكتزالالكانتالحجرة

التىوالصناديقوالمكاتبالمقاعدبقايافوقتقدمالوجباتوكانت، للطهىمكانأعدالحجرةوسطوفى،جراماًكيلو
خرائبمنتجميعهاتمأطابقفىبإتنظاموجباتهميتناولونالحركةعلىالقادرونالمرضىوكان، الحجرةوسطتناثرت
فوقفراشهمفىالوجباتإليهمتنقلكانتفقدالمطعمإلىاإلنتقالبإستطاعتهميكنلمالذينالمرضىأما، البيوت

.المحترقةالصوانى

أحضرةالذىاللذيذ) األيو (حولحديثناودار، المستشفىبمطعمكادوواآلنسةزوجتىمعاليومظهرالغذاءطعامتناولت
فىخاصةبطريقةيخدمونفكانوافراشهممغادرةيستطيعوالمالذينالمرضىأما، اليومصباحساساكىالسيدلنا

هذهجوالتىتكنولم، المرضىأحواللتفقدبجوالتأقومثم، الغذاءتناولبعدقليالأستريحأنعادتىمنوكان، مواقعهم
العربةوتتبعهم، والممرضاتالمساعدونبهميحيطحيث، الجامعيةالمستشفياتفىاألطباءبهايقومالتىالجوالتتشبه

ال، وقميصاًقديمابنطلونامرتديا، وحيداالجوالتبهذهأقومكنتفقد، الطبيةوالمستلزماتاألدويةتحملالتىالصغيره
جميعاكنافقد، بالمستشفىاآلخرينمالبسعنيختلفملبسىيكنولم، المحترفالطبيبمظهرسوىهيئتىعلىتبدو

تكنولم.لناتقدمالتىالمالبسنوعيةتباينمنللشكوىداعثمةيكنولم، بالمدينةالغوثإدارةلناتقدمهمانرتدى
وأمزح، للبعضالمواساهوعباراتاإلبتساماتسوىللمرضىاقدمأنبإستطاعتىيكنفلم، طبيةقيمةذاتهذهجوالتى
.اآلخرالبعضمعأحيانا

بإحناءتحيتىتردلمنبضهاأقيسكنتحينمحييارأسىأحنيتوعندما، جوالتىبدايةفىيوشيداالسيدةأزورأنإعتدت
،الصباحهذاحالتهاتدهورتفقد، سيئةداللةلهذاوكان، ذلكتفعلأنبإستطاعتهايكنفلم، العادةجرتكمارأسها

.الرمادىواللوناألزرقاللونبينمايجمعوجههاوأصبح

ولما، وعائالتهمالمواصالتمصلحةموظفىمنستينأوخمسيننحويرقدكانحيثاألرضىالطابقمرضىزرت
ليتسععليهيرقدونالذىالحصيرأعدوقد، عائلتىأفرادبينأننىبينهمأحسكنتفقدجيدةمعرفةجميعاًأعرفهمكنت

أولئكتمريضفىعاونوناولذلك، طفيفةمعظمهمجروحكانتالحظولحسنأشخاصستةأوأربعةأومعالشخصين
،اآلخرينعنمنفصلحصيرفوقترقدفكانت، قبلمنعنهاتحدثتالتىالجميلةالفتاةأما، خطيرةحالتهمكانتالذين
المرضىمنغيرهاعكسعلىمتفائلةشجاعةوكانتنحوهامقبالرأتنىحينإبتسمتفقدخطيرةكانتحالتهاأنورغم
حاصرتهمالذينأسرتهاأفرادإنقلذحاولتحينإحترقتولكنها، البيكاعنتنجملموحروقها، حاالأحسنكانواالذين

بالبولوفخيهاساقيهاتلطختوقد، والصديدبالدماءملطخةضماداتفىترقدتزالالوكانت، المنزلداخلالنيران
.اإلمكانبقدرلهاوالراحةالنظافةوتوفيربهابالعانيةشخصاأوصيتالمكانأغادرأنوقبل، والبراز

هذاوكان، بأنفسهمالعنايةبإستطاعتهميكنلمالذينالحروقمرضىضماداتلتغييروسيلةإيجادفىفكرتذلكوبعد
التىاألولىاأليامفىالممرضاتقلةدفعتناوقد، مريضكلضماداتلتغيركاملةساعةيستغرقالشاقالمؤلمالعمل

تنتشرالتىالمائيةالمجارىفىالعاممنالوقتذلكفىوجودهويكثرالعذبةالمياهفىيعيشالصغيرالمرقطالسمكمننوعااليو17
.بالجبال
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فوقهاوثبتنا، المستشفىمدخلمنبالقربالجروحلتطهيرالخاصبالمحلولممتلئةكبيرةآنيةوضعإلىالقصفأعقبت
هذاطبقناقدوكنا، الضماداتتغييروكيفية، الحروقتطهيرفىالمحلولهذاإستخدامكيفيةللمرضىفيهاشرحنالوحات
ينتظرونالمطهرالمحلولآنيةأمامالنهارطوالطويلةصفوففىيقفونالناسفكان، للقصفالتالىاليومفىالنظام
درجةعلىوزوارهمالمرضىأصبحولذلك، يويماالمحلولهذامنلترا180تجهيزوإستطعنامنهنصيباًلينالوادورهم

يصبحإنتزاعهافإنيومكلالضماداتتغييريتملمإذاأنهعليهمنبهناألننا، يومكلالضماداتتغييرفىالمهارةمن
صرخاتتتعالىبينما، المحلولآنيةأماميقفونالناسمنكبيرجمعهناككانواليوم.النزيفعليهويترتبمؤلماًصعباً

العاملينجهازأمرهمتولىفقدبالغةحروقهمكانتالذينالمرضىأما، جروحهمالمحلوليالمسحينالبعض
.بالمستشفى

تنتظرالطريقالممرترقبفىتجلسزالتالالعجوزالمرأةوكانت، المستشفىإلىإتجهتالملحقمبنىمغادرتىوبعد
أنأستطيعفمتىليرانىأحديحضرلمدكتوريا: "الحزنبنبراتينضحبصوتسألترأتنىوحين، ماشخصحضور
نصابحينالحياةمننيأسأنيجبالبالصبرتذرعىالعجوزالسيدةأيتها: "رقيقةبنبرةلهافقلت”.؟المستشفىأغادر

”.بالمرض

فىيرقدونزالواالكانواالكثيرينولكن، يتناقصأخذالمرضىعددألنقبلذىمناليومأسهلالممراتفىالسيركان
الطابقإلىالمرضىهؤالءمثلنقلتيسرالتىالترتيباتببعضنقومأنعليناكانولذلك، السلمتحتأوالمياهدورات
.الثانى

كنتوبينما، تجولىأثناءالمنازلأحدحطامبينلمحتهاقصريةعنللبحثالمستشفىغادراتجوالتىأنهيتأنوبعد
سلطانيتانعلىعثرتكما، المحترقةالمنازلأحدمطبخفىالمائدةولوازمالصينيةاآلطباقمنكميةوجدتعنهاأبحث
عثرتلقد، الجدةأيتها: "قائالسائيكىالسيدةإلىوأهديته، المستشفىإلىذلككلفحملت، مقبضبدونوساطور، لألرز
هذهمثلعنبالبحثاألشخاصأحدتكلفىالفلماذا، منزلحطامبينوجدتهاالصينىمنكميةهذه، قليلمنذكنزعلى

”.الطعامولحجرةللمطبخكثيرةأدواتلديكلتوفرتذلكلوفعلتاألشياء؟

إكتشفت، الرمادوسطأحفركنتوبينما، القصريةعنشئكلونسيت، األطباقمنالمزيدعنبحثاأخرىمرةوخرجت
حفالتفىالشاىلتقديمأكوابعلىعثرتكما، ثمينةفازاتاألياممنيومفىكانالذىالصينىقطعمنالكثيروجود

.إصالحهايمكنالمحطمةكانتجميعاولكنها، األخرىاألشياءمنوكثير، التقليديةاليابانيةالشاى

يمكنالالكنوزتلكمثلأننفسىوأقنعت، إليهانحتاجالتىالكنوزعنالبحثمواصلةعنعدلتبالتعبأحسستوحين
.بالصدفةعليهايعثروإنما، بالبحثعليهاالعثور

كلالغد، ويحاولفىسيذاعالذىالهامالبيانذلكعنساساكىالسيدذكرهمابمناقشةمشغولونالقاعةفىرفاقىكان
بنايجدرمماالكثيرهناكأنأحسستألننى، المناقشاتتلكفىاالشتراكورفضت، البيانذلكفحوىيخمنأنمنهم

،خيراًذلكأعدفكنت، راديولدينايكنلمذلكإلىوباالضافة، المستقبلفىسيحدثبماللتكهنمجالالوأنه، بهاإلهتمام
الذيناآلخرينبهايحسالقدبصورةالحريةمنبشئأشعرهذاجعلنىوقد، الحضارةبمنافعيسمىمابدوننعيشفنحن

وتجريدنا، الحريقخاللشئلكلففقدنا، اليوميةالصحفعلىويحصلونالراديووأجهزةالتليفوناتبإستخداميتمتعون
.بعيدزمنمنذبهأشعرأكنلمبإلهامأحسستفقد، مطلقاًشراًليس، األدواتهذهكلمن

،هناكسائيكىالسيدةووجدتفتبعته، موقدةشمعةحامالالطعامغرفةيدخلميزوجوتشىالسيدرأيتالمساءوقبيل
وشعوربالراحةالشمعةتلكمنالمنبعثبالنورمختلطةالظاللفيهاتتراقصكانتالتىالغرفةتلكفىوإستمتعنا
السيدكانولما)، البيكا (إلىكالعادةالحديثوجرنا، المفتوحالمتسعالكبيرالعنبرفىالمرؤيفتقدهالذىالصداقة

حديقةفىكنتعندماإتجاههاالريحغيرتالجدةأيتها: "يقولإذإليهنستمعأخذنافقدالكالميهوىميزوجوتشى
،الفتياتبعضمعىوكان، للحديقةالخلفيةالبوابةنحوالخوفمنفهربتنحوىتتجهالناركراتوأخذت،المصلحة
المرءعلىالصعبمنكان، الناسمنالحشدذلكمثلحياتىأرفىلم.أوتانهرضفةإلىنصلأنبصعوبةوإستطعنا

إمرأةعلىبالشفقةوأحسست، مزعجامنظرهمويبدو، بالغةحروقاًيعانىتقريباًمنهمكلكان، بينهمبسهولةيتحركأن
،الناسهؤالءمعالتعاطفتستطيعإنكعارياهاتشيادكتورياأيضاًكنتلقد: "وقالنحوىإلتفتثم”.تماماعاريةكانت

أثناءالمالبستلكفتمزقتالمنازلأنقاضتحتمنالخروجمحاوالتهمأثناءمالبسهمفقدواقدالناسهوالءأنوإعتقدت
عنهاوتندوواآلخرالحينبينبرأسهاوتومىءبعينيهاتحملقسائيكىالسيدةكانتيتحدثكانوبينما”.المحاوالتتلك

نفسسائيكىالسيدةوكررت”.؟الوقتذلكفىدكتورياكنتأين: "ميزوجوتشىالسيدوسألنى.التعجبعنتعبركلمات
علىيكنلمالبيتمنهربتعندماولكن، الداخليةمالبسىمرتدياًكنتأننى، وأعتقدبالمنزلكنت: "، فأجبتهمالسؤال
فىإنتهتالجويةالغاراتمنالوقايةمركزفىعملنوبةمنعدتقدكنتإختفىقدكانسروالىحتىشئجسدى
شاردفتمددت، النومأستطعلمماوألمر، الراحةمنقسطاًألنالمنزلىإلىذهبتالعملتركتوبعدما، صباحاًالرابعة
مالبسإلرتداءأتأهبكنت، الصباحذلكيتردداإلنذارصفاراتصوتسمعتأننىالمعيشة، وأذكرغرفةفىالذهن

”.الغارةإنتهاءتعلنجديدمناإلنذارصفاراتإنطلقتعندماالجويةالغاراتمنالوقاية
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القصفبعداإلنسانبهايمرخاصةخبراتثمةأن، الجدةأيتها: "بقولهميزوجوتشىالسيدقاطعنىحديثىأكملأنوقبل
أكمامهاعلىبيضاءوكانبأكمامبيضاءمالبسترتدىكانتلقد، أوموتواآلنسةذراعالحظى، المالبسبموضوعتتصل
،الحريقمننجتربمابيضاءبأكمامبيضاءمالبسترتدىكانتذراعاها، فإذاإحترقتولذلكالسوداءالنقوشبعض
”.بسرعةالنارتلتقطالملونةالمالبسأنلىقيللقدكذلكأليس، ضارةالملونةالمالبسأندكتورياأعتقد

البيكاحدوثفورشاهدأنهذكرلقد؟هينوئىالدكتورقالهماسمعتهل، ميزوجوشتىسيديا: "قائالكالمهعلىفعقبت
النارمنظريذكروالزالبالغبشكلإحترقتاقدساساداالدكتوريدىأنكما، أسمالإلىمالبسهتحولتوقديجرىجندياً
السيدفتنهد”.السوءبالغةتبدوالتىجروحهبحالةتتصلالضعفنقطةولعل، آخرشيئاًيتذكروالفيهاإشتعلتحين

. "كذلكاألمركانربما: "وقالميزوجوتشى

،ندخنقليالوجلسنا، لناالشاىبعضوصبت!" ياللفظاعة.. ياللفظاعة: "تتمتموأخذتبيديهاوجههاسائيكىالسيدةوغطت
:الحكاياتقصعلىبالقدرةبيننامشهوروهوروايتهميزوجوشتىالسيدإستأنفحتىلحظةهىوما

ولم، نحوناتتجهاللهبألسنةكانتحتىمعدودةلحظاتإالهىوما، النهرإتجاهفىتزدادالنيرانأخذتالجدةأيتهاثم"
تعملكانتالتى-الفتاةتلكنبهتناحتىالنهرإلىنزلناولذلك، األخرىالضفةإلىالنهرعبورمنتمكنناوسيلةلدينايكن
،خلفهانسبحوأخذناالنهر،فىوقفزتسباحةالنهرنعبرأنالممكنمنأنةإلى-سينوقريةإلىتنتمىوالتىالمصلحةفى
إشتعالإلىوأدت، نحوناالريحتقذفهاكانتالمتطايرةالمشتعلةاألخشابقطعألنبالتعبللشعورفرصةأمامنايكنولم

.الضفتينكلتاعلىالنيرانمنسياجينبينمحصورينفأصبحنا، للنهراألخرىالضفةعلىالواقعةالمنازلفىالنار
نغطىوأنالماءتحتنرقدأنإستطعناثمومن، النهرمناألخرىالضفةمنبالقربضحلةالمياهكانتالحظولحسن
ذلكفىشعرتمثلمايوماًبالخوفأشعرلمالجدةأيتهاحقيقة. الشديدةالحرارةأنفسنالنقىآلخرحينمنبالماءرءوسنا
”.الحين

الصمتلزمتبينما، والتعجبالدهشةعباراتمرددةوالفنيةالفنيةبينبرأسهاتومئالعجوزسائيكىالسيدةوكانت
.حديثةإلىأصغىوظللت

دفعتالنارولكن، قصيرةلفترةذلكلهموتحققالعامةسنتاىأسانوحدائقفىملجأيجدوأأنالناسمنالمئاتحاول"
ضابطهناكوكان، النهرإلىينظرونوظلوا، ضفتةعندتجمعواحتىفشيئاًشيئاالنهرمناإلقترابإلىتدريجياًبهم

بالقتلإياهممهدداًالناسفىويصرخسيفاًيدةفىيحملالماءتحتجسدةنصفإختفىوقدالنهروسطعارنصفيقف
كانأنهذلكبعدأيقنتولكنى، جنقدالضابطهذاأنوهلةألولوظننت، األخرىالضفةإلىالنهرعبورفىفكرواإذا

تياراتهأنكماعميقالنقطةهذهفىالنهرأندكتورياتعلمشجاعا، إنككانمابقدرحكيماكانوأنهالناسإنقاذيحاول
النقطة، وأعتقدتلكمنعبورهحاولواعندماالحادثعلىالسابقةاألعوامفىالناسمنالكثيرمات، وقدالدواماتكثيرة

نحويبلغكانالنهرمجرىأنورغم. الخطيرالموضعهذاالنهرعندفىالقفزمنالناسمنعيحاولكانالضابطهذاأن
النارأضرمتاألخرىالضفةمنالهواءيحملهاالتىالناركراتالعامة، فإنللحدائقالمقابلالجزءفىعرضامترالمائة
.فيهقفزواإذاالنهرفىللغرقالحديقة، وعرضةفىظلواإذاللموتعرضةالمساكينهؤالء، وأصبحالحدائقأشجارفى
وسحبتهمالنهرفىالمئاتتلوالمئاتالنهر، قفزفىيتساقطونبدأوادقائقبضع، وفىوبكاءهمصراخهمأسمعكنتلقد

منبالقربموضعىفىأرقدفظللتأنا، أماخيالكليفوقالمنظركان. غرقا، وماتواالعميقالموقعذلكإلىالدوامات
.تطاقأنمنأكثراللهبوألسنةالنارلفحيصبحعندمارأسىفوقواآلخرالحينبينالماءالنهر، أسكبضفة

لشعورها،مراعاةتكملتهاعنيتوقفأنحزنا، وخشيتتمتلئالعجوزسائيكىالسيدةميزوجوتشىالسيدروايةوجعلت
؟"ذلكبعدحدثوماذا: قائالالكالمعلىميزوجوتشىالسيدأحثفأخذتالقصةبقيةلسماعمشتاقاوكنت

الوصولمحاوالتناالنار، وأثناءمنبهلنحتمىتوكيواجسرشديدعناءبعدبلغناحتىالضحلالماءتحتنتحركأخذنا"
أنيستطعلمأنه، حتىالدممنكبيرةكميةلفقدهربماالضعفمنيعانىالماءفىيناممسكينارجاللمحتالجسرإلى

فيهاجسدهووضعتالجسرباطنفىحفرةوحفرتقليالفتوقفتبالماءجسدهأغطىأنفرجانىبالماء، جسدهيغطى
وطأةخفتوحيناليومذلكفىغرقواالذيناآلالفمنكغيرهفغرقجرفهقدالتيارأنالمبللة، وأعتقدبالرمالوغطيته
قدكنتألننىحظ، ضربةلهمالقائى، وكانقريتىإلىينتميانبالصدفةقابلتهمافتاتينبرفقةالمستشفىإلىعدتالنيران
ومنذ، بخيرأننىوأخبرهمأسرتىزارالقريةإلىالفتاتينكيتاءوالسيدأخذوعندما، القريةإلىوأسرتىزوجتىأرسلت

”.والجرحىبالمرضىتكتظ18سينوالصغيرةقريتناأنمنهاوعلمتزوجتىزارتنىالحينذلك

أنلهفقلت، السجايرتلكمصدرعنسألنىأنفاسبضعةمنهاإلتقطأنوبعد، ميزوجوتشىالسيدإلىسيجارةقدمت
أحضرفقد، محظوظأنكريباليادكتور: "بقولهاذلكعلىالعجوزسائيكىالسيدةفعلقت، لىأحضرهابحرياضابطاً

باالوالفإهدأ، طماطماناجاءوالسيدالمساءهذالكأحضركما، سمكاساساكىالسيداليوملكوأحضر، سجايرالبعضلك
كانهذاتفعللمفإذا،ذلكعلىالسماءتشكرأنيجب، األصدقاءمنالكثيرلديكألنمحظوظرجلفأنت، شئفىتفكر
دملوجهكفىإن، الجدةأيتها: "بقولهالكالمهذامثلمتابعةعنيوقفهاأنميزوجوتشىالسيدوحاول”.للسماءتحدياًذلك

أكترثالأنىغير، يؤلمنىولكنه، جداًصغيرأنه: "الدملموضعحولتهرشوهىسائيكىالسيدةعليهفردت”.صغير

.كورىإلىالطريقفىهيروشيمامنالشرقىالجنوبإلىسينوتقع18
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لمعوفجأةالمستشفىأمامالخياطةماكينةأنظفكنتفقدلىبالنسبةأما: "فقالتالبيكامعقصتهاتحكىإستطردتثم”.له
انوحاولت، فوقىإنهارقدالمستشفىأنوظننتحولىمنالدنياأظلمتثم، أرضافإنبطحت، عينىأمامأبيضضوء
وال، الرؤيةأستطيعالزلتأننىفإكتشفتأصابعىخاللمننظرتقليلوبعد، المستطاعبقدرينكمشجسدىأجعل
وجههاعلىوإرتسمت”.الحياةفارقتأننىظننتفقد، الحياةقيدعلىأزالالأننىتبينتعندماسعادتىمقدارتدرى

.سعيدةإبتسامة

1945أغسطس15
إلىالنهايةفىتوصلتفقد،البيانبمضمونالتنبئوفىالمشاركةعنإحجامىمنالرغموعلى،الهامالبيانإذاعةيومهذا

بالقتالستأمرناللجيشالعامةالقيادةوأن،لشواطئناالعدوغزويعلنسوفسيذاعالذىالبيانأنمؤداهشخصىإستنتاج
.!منهميئوسأمرمنياله. النهايةحتى

سانيوخطبمحاذاةسرتإذا؟أسلكطريقأىترىولكن، القريبةالجبليةالمنطقةإلىالهرببإستطاعتىالحالةهذهوفى
أصدقاءلىفإن، تشوجوكجبالقلبإلىإيبىجىخطأوهاماداخطإتبعتلواألسلممنكانوربما، للخطرأتعرضفقد

منكانوربما.ويوشىوأوجىطوجووسيجووشوباراميوشمثلالمنطقةبتلكالصغيرةالجبليةالمدنفىكثيرين
؟األمرينبينالفرقماولكن، والدتىتقيمحيثيوشىإلىأو، هناكولدناهجرنافدكناحيثأوجىإلأذهبأناألفضل

الجانبأنمرةمنأكثريقولالعسكريةشىسانعملياتفىكاشترالذىياماآكىالدكتورالقديمصديقىسمعتلقد
.الحربيخسرالذىهوالجبالإلىيلتجئالذى

األطفالبتهجيرسوىيسمحولم، معنوياتهموهبطتأسلحتهمالجنودمعظموفقد، أبريلمنذيخسرالجيشبدألقد
وإذا، األربعينتتجاوزالأعمارهموكانتبالمدنبقواالذينبينمنالشعبىالدفاعفرقتنظيموتم، المدنمنوالمسنين

وتصرفاتهمالناستعليقاتتراقبكانتالعسكريةالشرطةولكن، شعبيةدفاعقواتإلىجميعاًتحويلنايمكناألمردعا
إتخاذهاتقررالتىالمناطقوفى، قبلذىمنإستبداداًأكثرالعسكريةالشرطةسلطةوأصبحت،األخيرةالشهورخالل

،األخطاءمنبالمزيديعالجالخطأكان، ألحدإكتراثدونالمنازلأزيلتالقواتلتقهقرمنافذأواإلطفاءلفرقممرات
.باأللمأحسيجعلنىخطارىفىالفكرةهذهتواردمجردإن، اليابانأرضفوقالنزولعلىالعدويوشكواآلن

ثكناتلدينايعدلم، الدماروسطالناسحياةعلىللمحافظةطاقاتنابأقصىاآلننعملونحن، هيروشيماحطمتلقد
مهمةإليهمأسندتالذينالجنودمنالقليلالعددحتى،حمايةبالوتركناالجيشهربفقد، جيشبالأصبحنابل، للجيش
مبنىخلفمنهمالكثيرإختبأكمااإلنذار،صفاراتأصواتيسمعونكانواعندمامواقعهمتركوااألمنعلىالحفاظ

.المستشفى

الضباطعائالتإجالءوتم، الجنودمنخاليةالعسكريةالثكناتومعظمالبحريةالترسانةكانتالبيكاحدوثقبلوحتى
المدينةخارجللهجرةبطلبتقدمتوحين، أبريلشهربعدإالبالهجرةلهميسمحفلمالمواطنينأما،أبريلمنذالمدينةعن

.طلبىرفض

،حمايةأودفاعدونتركناأنناهىمؤكدةحقيقةثمةفإن، يكنلمأوالجبالمنطقةفىوقالعثكناتللجيشكانوسواء
.رأسىفىتتزاحمفيهاأفكرأالعلىكانالتىالمسائلوأخذت

وعندما، سيذاعالذىالبيانالحضورإلىلينقلراديوتدبيرتمحيثالمواصالتمصلحةبمبنىبالتجمعينادىمنسمعنا
صوتبدأحتىدقائقإالوماهى، البيانسماعأنتظرالمدخلمقابلفوقفتبالناسغاصاًالمكانكانالقاعةإلىوصلت
فيماوسمعت،هناكمنوأخرىهنامنعبارةإلتقاطسوىآذانناتستطيعولم، تبينهايمكنالضوضاءمحدثاًيعلوالراديو
.البيانإذاعةوإنتهتالجلبةسكنتثم”، الطاقةفوقماتحمل "وكأنهاتبدوعبارةسمعت

أننالتوهذكروقد، نفسهاإلمبراطوربصوتيذاعالبيانكان: "وقالالراديوبجانبيقفكانالذىأوكاموتوإليناوإلتفت
”.آخرإشعاريصدرحتىواجباتكمآداءإلىتنصرفواأنمنكمأطلبوأننى، الحربخسرنا

المتوقعةغيرالرسالةهذهولكن،النهايةحتىالحربونواصلالخنادقنحفرأنمنايطلببيانلسماعمستعداًكنت
اإلمبراطورىاإلعالنمسامعناعلىقرأوقد،اإلمبراطورصوتسمعناهالذىكانلقد، ذهولحالةفىتركتنى

عندبالقاعةالموجودينمنكغيرىوإنتبهتمآقىّفىالدموعوجمدت، التفكيرمواصلةعنذهنىعجزلقد!باإلستسالم
وإصطكت، عينىفىالدنياوأظلمت، صامتينحراكبالالوقتبعضفلبثنا، اإلمبراطوربصوتأذيعقدالبيانأنسماع

بينما، فراشىفىورقدتالمستشفىإلىبهدوءعدتقليلوبعد، ظهرىفوقينحدرالباردبالعرقوأحسست، أسنانى
.يعلوثميعلوالصوتهذاوأخذ”.خاسرةمعركة "عبارةأصداءأذنىفىتترددكانت

تبدوالكبرياءنظراتأجدفلمحولىونظرت، نحيبصوتفجأةالسكونحطمثم، طويللوقتالقاعةعلىالسكونوخيم
ارتفعتثم، يهمسونالناسبدأوبالتدريج، وجوههمعلىترتسمكانتوالخذالناليأستعابيرولكن،رفاقىأعينفى

أخرىأصواتوتبعته!·”، ؟الحربخسرناكيف "الخارجفىيصيحشخصصوتأسماعناإلىوتناهى.بالكالمأصواتهم
:متباينةغاضبةعباراتتردد
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!"اآلنيفرالذىوحدهالجبانإن"

!"حدودلخديعتناتكونأنالبد"

!"أهزمانأرضىوال، أموتأنأقبلإننى"

!"؟المعاناةنتحملكناماذاأجلمن"

!"اآلنبعدالسماءفىبالسالمأرواحهمتتمتعلنالحربفىماتواالذيناولئكإن "

كانواممنالكثيرونأصبح، شيئاًيستطيعواأنمنأعجزكانواالناسولكن، زئيرإلىفجاةالمستشفىفىالسكونوتحول
ولكن، الحراببإستمرارمطالبينيصيحون، البيكابعدللحربحماسهمفقدواالذينوأولئك، السالمدعاةكبارمن

قدكانواولما، النبأتلقواالذينالناسروعتهدئةيستطيعماهناكيكنولم. منهامناصالمؤكدةحقيقةأصبحاإلستسالم
انعليناإن، الشعورنفسوإنتابنى. واليأسللخذالنإستسلموافقد،فقدةمنيخشونمالديهميعدولم، شىءكلفقدوا

ومن،بالدهأجلمناإلنسانيموتأناألفضلمنأليس؟والرعبالخوفظاللفىنعيشكيف، الموتحتىنحارب
؟والخذالنللعاريعيشأنمنبدال، تاجهاعزةأجل

التفكيرفىتعمقتوكلما، الذريةبالقنبلةمدينتناقصفوقعبكثيريفوقالنفسعلىأليماًوقعاًلهاكان" إستسالم "كلمةإن
.والبؤسبالمرارةإحساساًإزددتكلما

سوىيحملالالطاقةفوقماتحملعلىإقدامهإن، لألمرنصدعأنفعلينا، االمبراطورعنصدراإلستسالمأمرولكن
األليمالواقعمنهذايغيرلمولكن، نفسىوبينبينىمراتكلماتةرددت، بالصبرنتذرعأنيجبكأمةإننا، واحدمعنى
.آخرأمرفىأفكروجدتنىوأخيراً، إعترانىالذىاليأسمنالتخلصأستطعولم، شيئاً

أحداًولكن، نتائجمنعنهتسفرسوفماإلىباإلطمئنانيشعرالمنهناكيكنلم، سنواتأربعمنذالحربأعلنتعندما
آلنذلكمنهيطلبلمعندئذ؟األمةإلىيتحدثأناإلمبراطورمنيطلبلملماذاترى. اليومحدثفيماعندئذيفكرلم

.أذنىفىتترددتزالالالحادةصوتةنبراتصدىإن، لهيحلوماكليصنع، األحداثعلىالمسيطروحدهكانطوجو

انلكمبداعندمابرغبتكمالحربأعلنتملقداإلمبراطور؟تعاملونكنتمكيف: "نفسىوبينبينىالجيشألوموبدأت
مواصلةعنعجزتموعندما، الشعبعنخسائركمأخفيتمالحربتفقدونبدأتمعندماولكنكملصالحكمستكوننتيجتها
علىتقدمواأنسوىاآلنأمامكمليسجنوداً؟أنفسكمتعتبرواأنالقومأيهايمكنهل،اإلمبراطورإلىإتجهتمالحرب

.لحياتكمحداًلتضعوا19"الهراكيرى"

بيدكبطنكتشقأنعليكوغبيا،وعنيداًعظيماكانطوجوالجنرال: "افكارىصدىيرددوكأنةيصيحشخصاًوسمعت
"!وتموتطوجويا

بمنىالخلفيةالبوابةإلىأصلوماكدت، الهربفىففكرت، المستشفىسادتالتىوالضوضاءاإلنفعالتأثارتنى
وخجلت،فقدتهاالتىالجأشرباطةالسوالهذاإلىوأعاد" ؟حدثماذا،دكتوريا: "ينادينىصوتاًسمعتحتىالمصلحة

.مرضاىوإلىالمصلحةمبنىإلىوعدت، الهربوشكعلىكنتآلننىنفسىمن

عندوقفتولكنى، المرضىمشاكلعلىذهنياًالتركيزأستطعفلم، المهنىالطابععنالبعدكلبعيدةاليومجوالتىكانت
علىتسيرالاألمورأنيبدو: "رأيتهشخصلكلالقولوكررت، مخاوفهملتهدئةالجهدأقصىوبذلت، مريضكلفراش

. "الطاعةواجبوعلينا، أمراًأصدراإلمبراطورولكن، مايرام

أشعربهدوءتعملالتىالبريئةالوجوههذهجعلتنىلقد. يحدثلمشيئاوكأنواجباتهنآداءإلىتنصرفنالممرضاتكانت
.روعىمنكثيراًوهدأنبنا،يحيطزالالالكبرياءمنجواًبأن

والسيدسيراالسيدوسألت، العملمكتبإلىفذهبت، المستشفىمدخلمنبالقربترقدكانتالتىالعجوزالسيدةإفتقدت
”.لذلكسعداءونحناإلستسالمبنبأتعلمأندونماتت،األمسليلةلقدماتت: " لىقاالثملحظةفترددا، عنهاكيتاءو

،قيادتكموقعأعرفالإننى: "بقولىفأجبته"؟أصنعأنعساىماذادكتوريا:"ليسألنىالممرفىجندىوإستوقفنى
نهتمالإننا: "فإجبت؟"قواتهالعدوسينزلمتى: "فسألنى”. لىالمسئوليةدع، عليكوال، تشفىحتىالبقاءتستطيعولكنك
لكفسأيسر، فراركإلىالحاجةدعتوإذا، األمرإقتضىإذاظروفكأشرحودعنى، حالأىعلىمريضفأنت، بذلك
الجندىفأجابنى”. بينهماليأسويتفشى، الجنودبقيةبحالتكيتأثرفقد، تيأسأالعزيزبكلأستحلفكولكنى، الهربسبيل
الملطخبنطلونهيجرومضى، بلطفوحيانى”. أوامركسأطيعسيدى: "وجههعلىاإلرتياحعالماتإرتسمتوقد

.بالدماء

يدفىيقعأنقبلعالنيةبسكينبطنهبشقنتحارإلاعلىالمهزومالفارسفيهيقدمقطاعىإلاالعهدمنمتوارثيابانىتقليد19
.الموتسكراتمعاناةآالمعنهليخففهجسدعنرأسهبفصلرفاقهأحديقوماألخيرةأنفاسهيلفظأنوقبل،خصمه
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الروحبقاياوبدأت، فراشىإلىواّويت، للشهيةلفقدانىالساخنالماءمنكوببتناولإكتفيتولكنى، العشاءطعاملناقدم
وشاركتهم، اإلمبراطورعلىقلقونالقاعةفىرفاقىكلكان، الشمسغروبمعتتالشىبهاأحتفظكنتالتىالمعنوية

ويممت، سياجهاعلىوإتكأتالشرفةإلىوذهبتفراشىوتركت، تذكرتةكلماباألسفأشعركنت، الشعورنفسأيضاً
.اإلمبراطورنفسإستقرارأجلمنصليتثم، الشرقشطروجهى

فوقويتألق، وحيداًيبدوالقمركان، بالمكانالمحيطةالخرائبفىأحملقوأخذت، مجلساًإلتمستثم، قليالأتمشىأخذت
بايامافوتاجبلمالمحوبدت، الظالميلفهاالتىالمدينةفوقيطلكانبينما، الضوءمنباهتاًحزاماًتاركاًأوتانهرمياه

،حزيناًيبدوفيهاوالجبالاألنهارمظهرفإناألمممنأمةهزمتإذا. الشرقتجاهالمظلمةالسماءمقابلتبدوالداكنة
.المستقبلفىالتفكيرفىوإستغرقت، ومرارتهاالهزيمةإنفعاالتأعانىوأخذت، بالوحدةشديدإحساسوتملكنى

1945اغسطس16
.صحوابدايتهمنذاليومكان

،الهزيمةلناسببتهمااللذانواأللمالحزنبددهالحربمواصلةأملفإن، األمسليلةبالراحةقاعتنافىمنكلينعملم
التى) زيرودوبل (طائراتألقتالليلوخاللبالضيقيشعرونالجميعوكان، بالدناإلىالعدووصولنترقبوأخذنا

.اإلستسالموعدمالحربفىاإلستمرارإلىتدعومنشورات20هيروقاعدةمنإنطلقت

تبشرأنباءالبعضوظنها، شيكوكومياهفىبهجوماإلمبراطورىاألسطولقيامأنباءالمقاومةمظاهرضمنوبلغتنا
العسكريةكرامتهموإرضاءالشجاعةإلظهارالصغارالضباطجانبمنمحلولةهذهتكونأنأخشىكنتولكنى، بالخير
علىالموتفضلواالذينألولئكبالرثاءشعرتولكنى، اآلنباءتلكبلغتهمعندمافرحينالمرضىبعضوهتف

.االًخرالفريقرفضهبينمااإلستسالمأحدهماحبذفريقينالمستشفىوإنقسمت، اإلستسالم

وأخبرنا، اإلستسالمقبلطوكيوفىاإلذاعةبمحطةيعملوكانالدراسةفىساساداالدكتورزمالءأحدالصباحهذازارنا
إلىأموالمنلديةمالتحويلمحاولةفىطوكيوتركوأنة، أغسطس10فىبدأتباإلستسالمإنتهتالتىالمفاوضاتأن

يكنولم، ألمانيافىحدثمثلماقيمتهاوتخفيضاليابانيةالعملةتجميدخشيةاآلشياءبعضشراءطريقعنمنقولةأموال
وأن، همومدونأعيشأنفبإستطاعتى، المحزنةالهزيمةأمرسوىيشغلنىيكنولم، شىءكلفقدت،عليهأخشىمالدى

زمالئىيحققهاالتىالمكاسبعنيعوضنىمالدىكانالذريةبالقنبلةالمدينةقصفوقبل. أصدقائىومعاونةبكرمأتمتع
الحكومةلدىأعملكنتإذبهابأسالوظيفتىكانتفقد، بوظيفةاإلرتباطدونالمهنةيزاولونكانواالذيناآلطباء
منالصراعجنونمنأتخلصجعلنىبالحكومةعملىأنكما، المتزايدةالمعيشةألعباءأكترثالجعلنىكبيربمرتب

فربما، حرأوطبيب، أعمالرجلكنتإذاأما، شهركلعليةالحصولأتوقعكنتمحدودراتبىأنفرغم، الكسبأجل
.الناحيةهذهمنبالىإرتاححكومياًموظفاًوبإعتبارى،إهتمامىبعضالمسألةهذهلقيت

الصعوبةمنكانفقد، بالمستشفىزالواالالذينالمرضىمنمريضلكلسجلإعدادبمحاولةالصباحهذامشغوالكنت
يستطيعماأقصىيبذلكانبالمستشفىالعاملينمنواحدكلألن، ذلكقبلالسجالتهذهمثلإعدادفىنفكرأنبمكان

فىومعاونيهكوياماالدكتوربذلهالذىالخارقالجهدحيبتماأنسىلن، العاجلةطلباتهموتلبيةبالمرضىللعنايةجهدمن
كاتسوبىالدكتوروإستجاب، الراحةمنقسطاًينالواأنأوفىأنفسهمفىيفكرواأندونبالمستشفىإنقاذهيمكنماإنقاذ

منتسجيلهيمكنماكلفيهايسجلأنوأوصيته، بالمرضىالخاصةالسجالتإعدادمسئوليةعاتقهعلىفأخذلطلبى
أوحتىمعملأدواتأومجهرلدينايكنلم.ياماآكىوالدكتورأوكاهاناالدكتورمعاونتهوتولى، موضوعيةمالحظات

قبليحدثفلم، األهميةغايةفىأمرامايومايصبحقدعالجهانتولىالتىالحاالتوأعراضتاريختسجيلولكن، مختبر
.نعانيهكناالذىالدمارهذامثلعنهانتجذريةبقنبلةشعبقصفأنالعالمتاريخفىذلك

فمهاتورمفقد، السوءذروةحالتهاوبلغت، العاديةبجوالتىالقيامقبللرؤيتهاوإستدعيت، يوشيداالسيدةحالةتدهورت
وتجلط، اإللتئامطريقفىقبلمنتبدوكانتالتىجروحهاوفتحت، حادةبصورةلوزتاهاوتورمت، وتقرحالداخلمن
كاننبضهاأنكما، وزرقةشحوباوجههاوإزاداد، الجلدتحتإنتشرتمدببهببثورجسدهاوتغطى، الفاسدالدمفيها

.منهاميئوسحالةفىوبدت، كبيرةبدرجةمنخفضا

حين، للمستشفىالالزمالطعامإلحضارالباكرالصباحمنذالعرباتبإحدىهينوئىوالدكتورميزوجوتشىالسيدذهب
علىبالقلقفأحسست، بعدعاداقديكونالمالعشاءلتناولوزوجتىكادوواآلنسةالعجوزسائيكىوالسيدةإجتمعت

.حينبعدسيعوداأنهمامؤكدةطمأنتىتحاولالعجوزسائيكىالسيدةوأخذت، سالمتهما

المحطةناظرأنويبدو، اإلستسالمإعالنبعدهيروشيمامحطةعندشغبوقوعأنباءبلغتنىالظالمفىكنتوبينما
شرباإلستسالمبعدولكن، ممكنةسرعةبأقصىالعسكريةالمعداتنقللتسهيلونشاطبهمةيعملونظلواوموظفيها

ضاحيةفىهيرووتقع،الطائراتلتجميعمصنعاتضمووالوقود،مداداتإلوادريبتللمركزاكانتللبحريةتابعةجويةقاعدة20
.هيروشيمامنالجنوبإلىميال25نحوبعدعلىكورىمنبالقرب
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العجوزالمحطةناظرأنأعلمكنتولما، الشغبوأثاروا، الثمالةحتى21)الساكى (منكبيرةكميةومعاونيهالمحطةناظر
كهذهجماعىشرابحفالتأنوأيقنت، الحالةتلكمثلفىمنهيحدثأنيمكنمامدىتخيلتفقدالشرابيحبرجل
.اليابانأنحاءمختلففىأقيمتقدتكونأنالبد

منإنه.األطباقتغسلالعجوزالجدةكانتحينعلى، الطعامبحجرةجالساًبينما، القاعةإلىوزوجتىكادواآلنسةعادت
منجداراالظلميقيمالليليحلعندماولكن، بهالمحيطونيكثرحيثالنهارخاللباإلنشراحاإلنسانيشعرأنالسهل
طوكيوفىتحدثأنيمكنفوضىأىترى.السوادءاألفكارتفادىبمكانالصعوبةمنويصبح، اإلنسانحولالكآبة
؟والنهبالسلبيعملونوأخذوااإلنضباطفقدوابعدمابعضاًبعضهميقاتلوأصبح،أنفسهمعلىالجنودإنقسمهل؟اآلن
ماترى؟"الهراكيرى "طريقةعلىباإلنتحارواإلستسالمالهزيمةمواجهةيستطيعوالمالذينوالجنودالضباطقاموهل

؟اآلناإلمبراطورفيهيفكرالذى

إلىبأصبعهاتشيروهىوقالتاألطباقغسلعنتوقفتألنهاالعجوزسائيكىالسيدةتبينتهقدأفكارىصدىأنويبدو
إعالنعنمسئواليكنلمإنه، اإلمبراطورأجلمنباألسىأشعركم، دكتوريا: "فمهافىبقيتالتىالوحيدةالسن

”.الحرب

اإلمبراطورخدعوالقد، باألمسلهمأتحمسكنتالذينللعسكريينالشديدةبالكراهيةوأحسست، كالمهاعلىوصدقت
،ذريةبقنبلةدمرتقدالمدينةأنيعلنوافلمالشعبعنالحقيقةإخفاءحاولوالهيروشيماحدثمابعد، اليابانيةواألمة
الشعبإطالععليهميحتمكانواجبهمأنرغمالشعبتجاهلواالهزيمةإلىالطريقفىأنهميعلمونكانواحينوعلى
.األمرحقيقةعلى

.المدينةيعمانوالفوضىاإلضطرابأنوأخبرناالهمةمثبطالليلمنمتأخرةساعةفىميزوجوتشىالسيدعاد

1945أغسطس17
.آخرصحويوم

منأكبرأهميةوأعطيتهاألمرهولتأنىوأعترف، اإلمبراطورمصيرعلىقلقاكنتألننىاألمسليلةلمامانمت
،كالههعلىكلهاالمسئوليةإلقاءعنالهزيمةبهملحقتعندمايتروعوالمالذينالعسكريينضحيةكانفقد، ذاتهاالهزيمة

.كلهااألمةعلىتدريجايسيطرواأنلإلمبراطورالوالءإدعواالذينالعسكريينإستطاعفقد

تبينالشعبيستطيعأنقبلاألمورمقاليدعلىللسيطرةوكوسيلةالوطنىللوالءكرمزاإلمبراطورإسمإستخدملقد
مستعليةطبقةإلىتحولتالقتالفىلإلستبسالكلهوقتهاتخصصأنعليهاكانالتىالضباططبقةأنكما، الحقيقة

كانولذلك، معينةطبقةإلىينتمونممتازةفئةبأنهماإلعتقادعلىينشئونكانواالعسكريةالمدراستالميذحتى، متعجرفة
بتلكإلتحاقهمبمجردالعسكريةالمدارستالميذيكنولم،دونهمهممنكلعلىوالتعالىوالصالفةالغروريمألهم

ولماإلنسانكرامةمايومايراعواولم”، هناكأنت "أو" أنت "عبارةمنبأكثرالعاديينالجنوديخاطبونالمدارس
فإذا، البدنيةالعقوبةاستخدامحدإلىإذاللهإلىالضابطلجأشخصيتهيثبتأنعادىجندىحاولوإذا، إهتمامهميعيروها
المدارستالميذذلكفىبماالرتبأدنىيحملونالذينأولئكحتى- الضباطكانالمعاملةهذهعلىالجنودأحدإعترض

”.دائماذلكتفهمواأنيجباإلمبراطورأوامرهىأوامرنا: "قائلينبعجرفةيواجهونهم -العسكرية

نظامظلوفى،اآللهةيشبهونفكانواالضباطكبارأما، باطالأمحقاكانتسواءمشيئتهمينفذونالعسكريونكانلذلك
الضباطهؤالءبينومن، الرتبأعلىإلىيصلالبطشعلىوقدرةواستعالءوعجرفةصالفةالضباطأكثركانكهذا

مثلوتصرفوا، إليهمطريقاًالنظروبعدوالحكمةالحنكةتعرففلم، للجيشالعامةاألركانرؤساءيختاركانالكبار
لمذلكرغمولكنهملديهمحيويةكلفقدواحتىعقولهمعلىالجهلفخيم، لهتصدواعملكلفىتماماالبريةالخنازير
.والهيبةالسلطةفقدانخشيةالعقلصوتإلىيستمعواولم،الواقعباألمريسلموا

أناالمبراطورإضطرلماوإال، الكثيرالشئمنهموعانواهؤالءنيرتحتاإلمبراطوارومعهموالشعبالجنودوعاش
.الطاغيةالعسكريةالطغمةتلكمنبدالعاتقهعلىكلهاالمسئوليةأخذولما، بنفسهاإلستسالميعلن

وعندما، قبلذىمنوهناأشدكانتولكنهاالحياةقيدعلىتزالاليوشيداالسيدةكانت، الصباحهذامبكراًجوالتىبدأت
أشعروأناالغرفةوتركت، بصراحةحالتهافىرأيىعنللتعبيرالكافيةالشجاعةأملكلمرأيىأوشيوالسيدسألنى

.صديقىمنبالتهرب

بمستشفىيعملالذىالدراسةفىالقديمزميلىيامورىهيروشىالدكتورحضرحينلنابالنسبةسارةمفاجأةكانت
بالمدرسةكناعندماالصفعريفكانلقد، والمعونةالطبيةاإلمداداتمنكبيرةكميةومعهطوكيوفىالمواصالت

فانناالحياةقيدعلىأراكأنعظيم: "مندهشاًرآنىحينوقال، مرةآخررأيتهحينعاماًثالثينمنيقربمامنذاإلبتدائية

والصيناليابانمنكلفىوطنياًشراباويعدمنهاكلفىالكحولنسبةحسبدرجاتثالثمنهتتوافراألرزمنمصنوعخمر21
.المشاركةمعنىويحملسواءحدعلىوالبهجةالحزنمناسباتفىالناسيتناولهوكوريا
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القلقإستبدوقد، أبيهابكرةعندمرتقدهيروشيماأن، ماعلمناهكل، ميتاًأمحياًكنتإذاماطوكيوفىنعلمنكنلم
بعضلكأحضرتلقد، حياًالزالتأنكيعلمانعندماكثيراوسيسران، مصيركعلىميكىوالدكتورهاسيجاوابالدكتور

الطبيةالمالقطتضموكانت، بهاجاءالتىاللفافاتبعضمحتوياتناظرىأماميعرضوشرع”.الطبيةاإلمدادات
منأصابنىبماعلموحين، تصويرآلةمعهيحملوكان، المطاطمنالمصنوعةالطبيةالمستلزماتوبعضوالمقصات

تراكأنحذاريامورىدكتوريا: "قائالفحذرته، الفراشفىوأناالصوربعضبالتقاطلهأسمحأنمنىطلبجروح
أنوبعد، لتحذيرىيكترثلمأنهغير”، المتاعبذلكلكيسببفقدلهيروشيماالصورإلتقاطكأثناءالعسكريةالشرطة

العاملينبعضصورإلتقطكماالنوافذمناألخرىالصوربعضإلتقط، تماماًعاروأناالصوربعضلىإلتقط
.حالهاإليهآلماإلستطالعالمدينةفىللتجولالمستشفىغادرثم، بالمستشفى

اإلستسالمبيانأعلناإلمبراطورأنذلكفوقمنهوعلمت، طوكيوفىهدأتقدالحالأنيامورىالدكتورمنعلمت
وكانتشديداًتأثيرافىالمعلوماتهذهفأثرت، المعاناةمنالمزيدالشعبيجنبأنأرادألنهالخاصةمسئوليتهعلى

.السابقةإفتراضاتىتماماًتخالف

أحدهمأخبرنىفقد، إشاعاتمجردأمصحيحةبأنباءجاءوناقدكانواماإذاأدرىولستالظهربعدالزوارمنعددجاءنا
حيثاإلمبراطورىالقصرمراحيضأحدفىاإلختباءإلىإضطروأنه، الحربيةوزيرطاردقدالضباطصغارأحدأن

شروطلمناقشةلالجتماعدعىقداإلمبراطورىالمجلسأنآخرأخبرنىكما).الهراكيرى (طريقةعلىهناكإنتحر
أنهأساسعلىذلكرفضاإلمبراطوروأن، اإلستسالمإعالنعناإلمبراطوريثنىأنالحربيةوزيروحاول، اإلستسالم

.الجيشعنأونفسهعنمسئوليتهمنأكثراألمةسالمةعناألولىبالدرجةمسئول

المرضىمنستةأوخمسةكلبينمناألقلعلىواحداأنوإكتشفت، الظهربعدالمستشفىفىأخرىبجوالتقمت
عندكبيرةالبثورتلكوكانت، يوشيداالسيدةجسدعلىقبلمنبدتالتىالجلدتحتالمدببةالبثورمنيعانىأصبح

تبدوكانتفقد، إكتشافهاالصغيرةالبثورمنيعانونالذينالمرضىيستطعولم، اآلخرالبعضعندوصغيرةالبعض
بتلكاإلصابةأنإكتشفتأنلبثتوما، عنهاسألونىفقدكبيرةبثورهمكانتالذينأولئكأما، الجلدتحتحمراءكنقاط
قدبجروحيصابوالمممنالكثيروأن، القنبلةإنفجارمركزمنبالقربكانواالذينأولئكبينواضحبشكلتنتشرالبثور
وعجزت، أمرهامنحيرةفىكنتفقداأللمأوالحكةتصحبهاالالبثورتلككانتولما، البثورتلكأعراضعليهمبدت
أنعلىفإقترحوا، فراشىإلىعدتعندماالجديدالتطورهذاعنشيوتاوالسيدساساداالدكتوروأخبرت، تشخيصهاعن

.تمامانظيفجلدىأنإكتشفتحينبالراحةوأحسستففعلتنفسىأفحص

المحافظاتأنكما، لمعاونتناالغدفىالمستشفىإلىالريفمنستأتىالطالباتمنفرقةأنعلمتالعشاءتناولوأثناء
علىيتوافدونالناسأنأيضاًعلمتكما، بالمستشفىالطبيةالهيئةلتدعيمالالزمينبالمساعدينبمدناوعدتاألخرى

.الطرقاتمناألنقاضإلزالةهيروشيما

1945أغسطس18

.إليهالحاجةأمسفىكنامطراًالسماءوأمطرتبالغيومتلبدتأنالسماءلبثتماثم، صحوااليومبدأ

منشخصانأوشخصيتوفىكانيومكلفىولكن، واضحبشكلالموتىعددتناقصوقد، مبكراًالتفقديةجوالتىبدأت
،الوفاةوقوعقبلتتزايدالجلدتحتنقاطشكلعلىتبدوالتىالبثوركانتالحاالتتلكمنحالةكلوفى، المرضىبين
عليهكانتعمايوشيداالسيدةعنداألعراضتلكإزدادتوقد، يزداداألعراضتلكعليهمبدتالذينالمرضىعددوأخذ

الأننىأشيوالسيدوأخبرت،دماءتنزفالجافةجروحهاوأصبحت،الموتعالماتوجههاعلىوإرتسمت، باألمس
.المساءحتىتعيشسوفأنهاأعتقد

منالكثيرشعربدأفقد، األخرىاألعراضأحدوظهر،اليومالخارجيةالعيادةمرضىعلىالحمراءالبثورتلكبدتكما
إلىنتوصللعلناالدمتحيلإلستطعنامجهرلديناكانولوتغير،بشرتهملونأنكما، واحدةدفعةيتساقطالمرضىهؤالء
.األعراضتلكحقيقةإلىيقودناخيط

أعرفأنيريدنىالكانلوكمانفسهغطىرآنىوعندما، صدرهيفحصساساداالدكتوروجدتفراشىإلىعدتعندما
يحاولوكان، عليهتظهربدأتالبثورأعراضأنأعرفأننىرغمالخاصةأمورهفىأتدخلأنأحاولفلم، يفعلهما

بالبحثوتظاهرت، إزعاجهأشأفلم، وجههإلىالمرؤينظرعندماتبينهالسهلمنكانأمروهوعنىالحقيقةهذهإخفاء
.القاعةغادرتثمفراشىفىماشئعن

يعملهيروهاتاالسيدوكان، بجوراهفجلستأريكةعلىيجلسكانالذىهيروهاتاالسيدقابلتاألرضىالطابقوفى
نحوبعدعلىيقعالمصحلةمبنىأنمنالرغموعلى، العملمزاولتهأثناءالقنبلةإنفجارحدثوقد، التليفوناتبمصلحة

منكلوأصيبقتلبينمااإلصابةمنتنجوأنإستطعتكيف: "فسألتهبسوءيصبلمفانهاإلنفجارمركزمنمتر400
”.؟مكانفىتواجدوا
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لقواالنوافذمنبالقربيقفونكانواالذيناألشخاصولكن، اإلصابةمنالخرسانيةالمبنىحوائطحمتنىلقد: "فأجاب
لتحلالمبنىتغادرالليلنوبةوكانت، الجروحأوبالحروقإصابتهمنتيجةبقليلذلكبعدماتواأوالتوعلىمصرعهم

خمسةنحوالتوعلىماتكما، المبنىمدخلقربشخصاًأربعيننحوماتوقداإلنفجارحدثعندماالنهارنوبةمحلها
سراويلسوىيرتدونوالالصباحيةالرياضيةالتمريناتيمارسونكانوااإلنشاءاتبقسمالعاملينمنموظفاعشر

بدتاألشخاصهؤالءإن؟كذلكأليس، حجمهيتضائلحرقايموتالذىاإلنسانإندكتوريا: "قائالاستطردثم”.قصيرة
علمتألننىدكتورياقلقإننى؟بالوهنوإحساسىشعرىلسقوطسببهناكهل، أطفالجثثوكانهااإلنفجاربعدجثثهم
”.البيكاحدوثعنداإلصابةمننجواالذيناألشخاصلبعضذلكحدثفقدحتماأموتسوفأننى

إلىوباإلضافة، فظيعةبتجربةاألشخاصمنكغيركمررتلقد، للقلقداعىالأنهأعتقدهيروهاتاياسيد: " بقولىفأجبته
الراحةوتلزممنزلكإلىتذهبأنعليك؟تتوقعكنتفماذا، حدثماكلبعدبالمصلحةونهاراًليالالعملواصلتفقدذلك

”.الطعاممنوطابلذماوتناول، شئفىتفكرأندونبالفراش

،الموتعلىمشرفأنهإلىتشيركانتجلدهولونوحديثهجلوسهفطريقة، الرجللهذايقالأنمايمكنهناكيكنلم
.إنقاذهعنعاجزاًكنتولكنى

،الممرضاتإشرافتحتالمرضىعنابربتنظيفوقمنا، الصباحهذامعاونتناستتولىالتىالطالباتفرقةوصلت
.مرتباًنظيفاًبالمستشفىشئكلوأصبح

.بالخارجيسقطخفيفمطر

المرضىبعضإليواءنشغلهاكناالتىالواسعةبالقاعةاإلستفادةيمكنحتىالصباحهذاأخرىغرفةإلىفراشنانقل
علىأشخاصلخمسةفراشأعدفقد، ترتيباًأحسنولكنهاصغيرةالجديدةحجرتناوكانت، األرضىالدوريشغلونالذين
تلكمنفراشاًساساداالدكتوروشغل، للمرورالمالصقالحائطبجلنبأشخاصلثالثةوفراش، النوافذبجوارصفشكل

،المكانهذاسوىيناسبهوالتؤلمهتزالالجروحهكانتفقد، الهواءلفحاتعنبعيداًيكونحتىللحائطالمجاورة
يائيكوزوجتىفراشووضع، بالنسيمأحظىأنبإستطاعتىكانحيثساساداالدكتورمواجهةفىفراشىووضع

وليستخدمالليلفىأوالمساءفىالمناوبالطبيبليستخدمهشاغراًتركآخرفراشيليهكادواآلنسةفراشيليهبجوارى
لحجرتناوكان. الممرفىفراشهموضعفقدكيداسوسوواآلنسةياماواآلنسةشيوتاالسيدأما.النهارفىللزواركمقعد

يبدوالمكانوكان،الضيوفأستقبلعندماألستخدمهمافراشىبجوارومكتبمحطمكرسى، ووضعمدخالنالجديدة
الجنوبشرقإلىتقعفكانتالنوافذأما.واإلطمئنانباإلنتماءإحساسأعطاناالبغضبعضنابجوارووجودنامريحا

نرىأنباستطاعتنافأصبحدرجة90بنحونشغلهاكناالتىاألخرىالغرفةموقععنيختلفموقعهاأنأىالشرقى
قريتاأنكما، كورىإلىهيروشيمامنالطريقفىالثالثةالمحطةوهىخلفهاتقعالتىكائيتاومحطةهيروشيمامحطة
سانيوخطجانبإلىتقعالتىالجبالنرىأنبإستطاعتناكانكما، البصرمرمىعلىأصبحتاماتسوهنوهاتشىسينو

منبالقربتقعالتىالجبليةالقريةبتلكاألفقوراءتقعالتىالجبالمنظروذكرنى.سفوحهاعندالمتناثرةوالقرى
كانفقدهيروشيماومحطةالمستشفىبينفيماتماماًدمرقدشئكلكانولما، وولدىأمىتقيمكانتحيثأوكاياما

أرقبكنتوبينما، للمدينةالشرقىالشمالىالطرفمنبالقربتمروهىالحديديةالسككقطاراتنرىأنبإستطاعتنا
بعدمنالناسبداحتىكبيرةدرجةالزحاموبلغ، بالبشرإكتظوقدعندهاويقفإليهايصلقطاراًرأيتالنافذةمنالمحطة

الفحممخزنحتى، بالثمارمثقلةشجرةأونحلخليةوكأنهيبدوالقطارمنظرفكان، الخارجمنبالقطارتعلقواوقد
نزلبينماالنوافذمنيتبولونالركاببدأحتىالمحطةإلىيصلالقطاركادوما، بالركابمغطىكانبالقاطرهالملحق

،الشديدالزحامهذاعنبعيداًأوجدألننىاللهوأحمدالغريبالمنظرهذاأرقبكنتوبينما، القطاربجانبللتبولآخرون
لذلكيكترثروالمأنهمغيرالركابمنالقليلإالوراءهيخلفأندونجديدمنالسيروبدأالقطارصفاراتإنطلقت

!.الحربيخسرعندماذليالاإلنسانيصبحكم.يتألمونوهمببطءأقدامهمعلىالسيروواصوا

.البشرمنبحمولةتنوءكانتالبضائعقطاراتحتىبالركابمكتظةيومكلتأتىالقطاراتكانت

،مكانىأتركأندونومغادرقادمكلأرىأنبإستطاعتىكانوبذلك، المستشفىمدخلفوقتقعالجديدةنافذتىكانت
المواصالتبمصلحةيعملالذىزوجهامنشكوىتحملعمرهامنالثالثيننحوفىسيدةالمستشفىمدخلإلىوجاءت
وقوعبعدولكنهمالحربطوالالشئنفسمنيقاسونالناسكانلقد، الطعامنفقاتيغطىأنمنأقلراتبهأنمؤداها

.عقلهافقدتوكأنهاتصرخالمرأةوكانت، بالشكوىأصواتهمرفعواالهزيمة

فوقالمنزلتقوضاإلنفجارحدثعندماإذ، الحياةقيدعلىتزالالأوكوراالسيدزوجةأنمفادهاسارةأنباءبلغتنى
البيتكانإلنقاذهايعودأنوقبل، للنجاةطلباًتصرخزوجتهوسمع، بنفسهينجوأنإستطاعولكنهوزوجتهأوكوراالسيد

المنزلحطامإلىعادالنيرانخمدتوعندما، إنقاذهامحاولةعنالعدولإلىفاضطرالنيرانمنمتأججةشعلةأصبحقد
خلفبهاوإحتفظالعظامتلكفأحضر، الحادثوقتزوجتهصوتمنهسمعالذىالمكانفىالمتفحمةالعظامبعضفوجد

إستطاعتفقد، معافاةصحيحةزوجتهوجدوهناك، بالريفزوجتهعائلةإلىاألمسليلةالعظامحملثم، المستشفى
القصةهذهوكانتقريتهاإلىالوصولفىساعدتهاعسكريةدوريةوإلتقطتها، الحريقمنتنجوأنبأخرىأوبوسيلة
.لليأسالمرؤيستسلمأنيجبالأنهأوقنجعلتنىولكنها، الخيالمنأغرب
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منواحدكلوكان، سوءاًتزدادالبثورمرضىحالةأنفوجدتالمستشفىفىأخرىبجوالتقمتالمساءحلعندما
الخوفوإنتقل)، البثورعقدة (منيعانونوكأنهمالجميعوبدا، الحمراءالبثورتلكعنبحثاًزميلهجسديفحصالمرضى

تلكمنخالياًجلدىوجدتعندمابالطمأنينةوشعرتفراشىإلىعدتعندماجسدىفىمكانكلففحصتإلى
.بخيرأزالالاآلنحتىأننى، األعراض

1945أغسطس19
.بعيدمنالرعدأصداءوترددتالسحاببعضتخللهوإنعامةبصفةصحواًاليومكان

فىفجلست، قادمقطارصوتواآلخرالحينبينأسمعوكنتالمستشفىمنمترمائةنحوبعدعلىتمرالقطاراتكانت
وقعيؤكدمنظرهاكانلقد، المسرحينبالجنودمكتظةاإلتجاهينكالفىتسيركانتالتىالقطاراتأرقبوأخذتفراشى

.الهزيمة

رغبةوزادت، قراهمإلىورحلوامواقعهمتركوانسبياًكبيرةبأعدادالمستشفىبجواريعسكرونكانواالذينالجنودحتى
منهمالكثيرالمستشفىفغادرالمدنيينالمرضىإلىالعدوىوإنتقلت، وقراهممدنهمإلىوالرحيلالمكانمغادرةفىالناس
.األعداءوجوهرؤيةيتحاشواحتىالهربإلىالكثيرونولجأ، بالكادالحركةعلىيقدرونكانواممن

،باإلرتياحفشعراليومطبيعتهاإلىأمعاءهعادتثمأياملعدةاإلمساكأصابهفقد، شيوتاالسيدمعنوياتاليومإرتفعت
كيفةفىمحاضرةعليهألقىكنتيومكلوفى، الحالةتلكمنيتخلصحتىوالتوتراإلنفعاليتجنبأننصحتهقدوكنت

إستمعقدكانفإذا، الموضوعهذامثلفىإليهأتحدثعندمابهوالمحيطونهويضحكوكان، الحالةتلكمنالتخلص
.المعاناةمنالكثيرلتجنبلنصحيتى

ممرضةوهى -شقيقتهاغيرتكلماتصرخوكانت، جسدهاالضماداتوغطتكثيرةحروقهافكانتيامااآلنسةأما
.حالهامنأكثرشقيقتهالحالبالرثاءأحسستولكنىآالممنتعانيهمالهاأقدروكنت، ضماداتها-أيضاً

أثناءبكلمةتنبسأندونبأسنانهاتجزفكانتيامااآلنسةجروحمنخطورةأقلجروحهاكانتالتىسوسوكيداالسيدةأما
حياتهاوتهدداآلالملهاتسببكانتحروقهاأنمنالرغمعلىيامااآلنسةمنعناداًأقلكانتفقد، ضماداتهاتغيير

حالأىعلىالطريفومن.واحدةمرةولوتصرخلمأنهاغير، ضماداتهاتغييرتتولىالتىهىإبنتهاوكانت، بالخطر
.بهدوءاأللماألخرىتتحملبينمادائماًإحداهماتصرخاآلالمنفسمنتعانيانإمرأتانترىأن

ألنالضماداترفعأثناءوتألمتوضماداتىزوجتىوضماداتساساداالدكتورضماداتبتغييركاتسوبىالدكتورقام
إنتزاعولكنببطءالشريطينتزعوأخذيؤلمنىأالكاتسوبىالدكتورحاولفقد،معهالشعرينتزعكانالالصقالشريط
.الشعرإنتزاعآالميجنبنىأنالممكنمنكانبسرعةالشريط

،المستشفىفىالمحتضرينالمرضىعددوإزداد، الرؤيةعنالعجزمنهشكتماآخروكاناليوميوشيداالسيدةماتت
.األعراضتلكأسبابإكتشافعنعاجزينكناأنناغير، البثورمنيشكونجميعاًوكانوا

وبدا، تصفرالصغيرةالصراصيركانتإذ، األرضىبالدورحشراتأصواتسمعتالليلةفراشىفىأرقدكنتبينما
منسيدةألجدبالنزولفأسرعتاألرضىالدورفىمدويةصرخةسمعتفراشىفىمستلقياًكنتوبينما.موحشاًالمكان

مماصوتهابأعلىوتصرخشعرهاتهدلوقدالمظلمالعنبروسطكالشبحتقفكانت، الجنونمنمسأصابهاقدمرضانا
لهافيقولتهدئتهايحاولالسيدةتلكشقيقكانبينما، بالفزعيشعرونالعنبرنفسفىمعهايقيمونالذينالمرضىجعل

أمرتتهدئتهاإستحالةمنأيقنتوحين”، الناستزعجينأنكتهدئىأنأرجوكنائمونالجميعإنأختاهيا: "هامساً
أنيعتقدكانالذىألخيهاورثيت، عميقنومفىغطتثمقصيروقتبعدمرتانفتقيأت، المورفينمنحقنتينبإعطائها

.أجلهادنوعلىعالمةأصابهاما

أوالحروقأصابتهمالذينأننعتقدكناالبيكابعد، رأسىفىتتزاحماألفكارأخذتفقدجفونىفارققدالنومكانولما
بعضحالةتحسنتأنفبعد، اإلعتقادهذاصحةبعدماآلنإقتنعناولكننا، نعالجهمعندماالشفاءإلىسيتماثلونالجروح

يكنلمإذ، اليأسفتملكنا، موتهمسببنفهمأندونالكثيرونومات، بوفاتهمعجلتجديدةأعراضعليهمبدتالمرضى
.والبثورالحمراءالنقطتلكوخاصةاألخيرةاأليامخاللالمرضىعلىبدتالتىاألعراضتشخيصبإستطاعتنا

اإلتفاعفىآخذاآلنولكنه، الوفاةمعدلإنخفضثم، الحادثأعقبتالتىاألولىاأليامفىالمرضىمنالمئاتتوفىلقد
،الشديدالضعف: هىالبيكاأعقبتالتىالخمسةأواألربعةاأليامفىتوفوامنعلىبدتالتىاألعراضوكانت.جديدمن

المرضىبينشيوعاأكثرالشهيةوفقدانالعامالضعفأعراضوكانت، والقىءواإلسهالوالتجشؤ، للطعامالشهيةوفقدان
.مجتمعةالخمسةاألعراضتلكمنعانوافقدالسوءبالغةحالتهمكانتالذينالمرضىأما،القىءثماإلسهاليليها

.حالتهمتتحسنلمالذينالمرضىعلىبدتالتىالبارزةاألعراضهىواإلسهالالشهيةفقدانكاناألياموبمرور

بالحروقلهاصلةالالشديدةالمعويةاإلضطراباتأعراضأنهىالحاالتتلكمتابعةمننتبينهاأخرىومالحظة
بهمتلحقولماألعراضتلكعليهمبدتالذينالمرضىأما!بسرعةيشفونبالحروقالمصابينبعضأخذفقد، والجروح
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كانبينما، بالدوسنطارياالشبيهالدمومىاإلسهالمنيعانونتوفواممنالكثيروكان، وماتواحالتهمساءتفقدإصابات
قدكناالتىالمريضاتعندالشديدةالرحميةاإللتهاباتأنكما.الدموىوالبرازالدموىالبولمنيشكوناآلخرون

ماتواأسبوعلمدةالحياةقيدعلىظلوامنوبعض،النساءعندتنتشركانتوظيفيةإضطراباتأنهاعلىخطأشخصناها
الوفاةمعدلوإرتفعالبثورجانبإلىجديدمنالظهورإلىالفمالتهابأعراضعادتواآلن، واللوزتينالفمالتهابنتيجة
اإلضطراباتبأعراضأصيبواالذينالمرضىعلىالحظناهالذىالنهجنفسعلىالبثورحاالتوسارات.أخرىمرة

وكانتإصاباتأىتلحقهملمالذينأولئكأنكما، المرضىأصابتالتىالجروحبنوعيةعالقةأىتربطهاوال، المعوية
تحتالدموميةالنقاطأعراضعليهمتبدوأخذتالمصابينزمالئهمتمريضفىللممرضاتمعاونتهملدرجةطيبةحالتهم
أولئكقبلوماتواالبثورأعراضعليهمظهرتثمأصحاءكانواالذيناألفرادحاالتمنعديدةنماذجلديناوكان، الجلد

.لنابالنسبةشؤمنذيرالبثورتلككانتلقد، البدايةمنذمتدهورةالصحيةحالتهمكانتالذين

تلكإرتباطإحتمالوإزاداد، رأيناهاالتىالمحيرةباألعراضلهاعالقةالالوبائيةالدوسنطارياأناآلنالواضحومن
أنقبلمنأعلملمأننىغير، اللوزتينإلتهابتأثيرإلىإرجاعهيمكنالذىالبيضاءالدمكراتعددبتناقصاألعراض

.البيضاءالدمكراتفىنقصعنناتجاللوزتينالتهاب

البثور؟تلكظهورماسببترى

أننسطيعفماذا، فيهوقعناالذىالمأزقمنالتخلصبإستطاعتنايكنلمولكن، معرفتهإلىنتوصلأنيجبماهذاكان
حتىالنوممناألفكارتلكحرمتنى؟ وهكذاالتساؤالتهذهلكلشافيةإجابةهناك؟ أليستذلكبعدسيحدثوماذا؟نفعل

.الصباح

1945أغسطس20
.نسيباًغائم، عامبوجهصحوطقس

أرسلهخاصرسولمعبطوكيوالمواصالتمستشفىمنإليهالحاجةأمسفىكناالذىالمجهرالصباحهذاوصل
بادئاالمرضىدماءفحصفىإستخدامهفىوقتاأضيعولم.المواصالتلمصلحةالسابقينالرؤساءأحدإيكوتاالرئيس
السنتيمترفىكرةآالفالثالثةنحويبلغحالتهمفىالبيضاءالدمكراتعددوكان، قاعتناتضمهمالذينالستةباألفراد
اإلشرافوتولىالمكعبالسنتيمترفىكرةآالفوثمانيةآالفستةبينيتراوحالذىالطبيعىالمعدلمنأقلأى، المكعب

منممكنعددأكبردماءفحصعلىمنهماكلعملحيثأوكاهاناوالدكتوركاتسوبىالدكتورالدمفحصعلى
،األلفيننحويبلغمنهمالعظمىالغالبيةعندعددهاكانبينما، 600المرضىبعضعندالكراتعددوكان، المرضى

الشخصهذاتوفىوقد، فقطكرة200الخطورةمنكبيراًحداًحالتهمبلغتالذينالمرضىأحدعندالكراتعددوكان
الذينهمالبيضاءالدمكراتعددعندهمتتناقصالذينالمرضىأنوهلةألولواضحاوبدا.منهالدمعينةأخذبعد

البيضاءالدمكراتعدديكونأننتوقعكنافقدوالجروحالحروقأصابتهمالذينالمرضىعنأما، حادةأعراضاًيعانون
شخصناوقد، الموضوعهذاحولشكوكىوتأكدت،اإلعتقادذلكصحةيثبتلمالفحصأنغيرغيرهممنأكثرعندهم
مثلوفى، البيضاءالدملكراتإندحارحالةأخرىبعبارةأو) أجرانولوسيتوسيس (أنهاعلىالدممرضيعانونمنحالة
كنافقد، فطنتىعلىدليالإليهوصلتالذىاإلستنتاجيكنولم، حدوثهاسببتسامةمادةثمةيكونأنالبدالحالةتلك

.الحلقوالتهاباللوزتينأورامسببيرجعوإليهامجهولشئعننتجت) أجرانولوسيتوسيس (حالةبصدد

بالمنطقةيسكنونكانوامعظمهمأنوتبينتاألعراضتلكمنيشكونالذينالمرضىمنواحدكلحالةفحصتوقد
هذاإزاءنفعلماذاأدرولم، أنفسهمالمرضىمنأكثرالمرضىأقاربعددأنإكتشفتكما، المستشفىمنالقريبة
لمالذينألقاربهمالطعامبتوفيرمطالبونونحنبالنافما، للمرضىالطعامنوفرأنعليناالصعبمنكانفقد، الموقف

أصبحتأنفالعجب، إليهيلجأونآخرمكانايجدونالألنهمبهاإبقاءهمسوىنملكوال، المستشفىسوىمأوىلهميكن
وهوساجاداالسيدمنعلمتفقد، األخرىاألماكنفىغيرهاعنتختلفالالحالتلكوكانت.بالسكانمكتظةالمستشفى

ومعبدهيكلكلأنمنهعلمت، وحذاءجديداوبنطلوناقميصاًمعهلىوأحضراليومزارنىجوزنجىمنصديق
أوطبياعالجايتلقوافلم، بكثيرحالتنامنأسوأكانتالضحاياهؤالءحالةوأن”، البيكا "بضحايايكتظومنزلومدرسة
رعايةموضعبمستشفانايقيمونكانذلكمنالنقيضوعلى، الطعاممنالقيلسوىلهميقدمولمضماداتأومالبس

.لهموالطعامالدواءلتوفيرجهدهماأقصىبذالميزوجوتشىوالسيدهينوئىالدكتورأنكما، والممرضاتاألطباء

لىتركهااللذانباليدالمحاكوالقميصالركبتينيبلغيكادالالذىالبنطلونأرتدىوأناوالزهوبالغبطةإحساسوغمرنى
.معناالبقاءيفضلونولذلكغيرهممنحظاأحسنوعائالتهمبالمستشفىيقيمونالذينالمرضىأنسرنىفقد، صديقى

1945أغسطس21
.السماءصحويوم

فيمانظرهموجهاتعلىيطلعونناكانواكماسمعهأورآهماعلينايقصمنهمكلوكاناأليامبمرورالزوارعددإزداد
وجودىمكانعنسئلتماوكثيراً، المساءحتىالصباحمنلناروايتهاعلىيصرونكانواالتىالقصصوسمعت، حدث
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ويحاول، الجللالحادثذلكمعالخاصةتجاربهملىيروونكانواالحديثفرصةيعطونىأنوقبل، البيكاحدوثساعة
.غريبةحكاياتيقصونكانوابعضهمأنكما، فريداًطابعاًالخاصةتجربتهعلىيضفىأنمنهمكل

منهاتفوح، فوضىحالةفىكانتياماهيجىفىالعملبمكتبأقيمتالتىاإلسعافمحطةأنالزوارأحدلناذكروقد
متقرحةأجساداًحياتهفىيرلمأنهوأكد، المسلوق22األخطبوطيشبهونكانواالذينالمرضىأصابتالتىالحروقرائحة

برزتبعينيرىأناإلنسانبإستطاعةأنتعتقدهلدكتوريا: "قائالالرجلهذاوإستطرد، المرضىأولئكأجسادمثل
علىعينهوضعوقديقفوكانبهلحقتإصابةنتيجةموضعهامنعينهخرجترجالرأيتلقد.... ؟موضعهامن

العينتلكأندكتورياتعتقدهل، فىتحملقوكأنهاتبدوالعينتلكأنالحظتحينعروقىفىالدموجمد، يدهراحة
”.؟ترانىكانت

”.؟العينحدقةعلىبوضوحصورتكرأيتهل: "سألتهولكنىجواباأحرولم

”.الدرجةتلكإلىالرجلذلكمنقريباًأكنفلمال: "الزائرفأجاب

الجراحينكبيروكانتاماشيمافىيقيمالذىياسوهاراالدكتورهوقديمصديقوصولالمناقشةقطعالحظولحسن
تظلأالويجب، آمنغيرمكانهذاإندكتوريا: "قالحتىرآنىأنوما، مضتأعوامثالثةأوعامينمنذبمستشفانا

إلىعاطفىياسوهاراالدكتورأنيقينعلىوكنت”.المكانهذامثلفىتشفىأنيمكنالإنك، بيتىإلىمعىتعال، هنا
واآلنسةشيوتاوالسيدزوجتىرأىعندمافترقدحماسهأنغير، يريدحيثإلىأنفىرغميأخذنىقدوأنهبعيدحد

صندوقإلىفإستدار، الحالةتلكمنيعانىالذىوحدىلستأننىالقدامىاألصدقاءأولئكمنظرلهأكدفقد، سوسوكيدا
أنوبعد، الخوخمنصندوق، صغيرةهديةلكأحضرتلقدمؤثربصوتوقالعينهفىالدموعترقرقتوقديحملهكان

القدامىأصدقائناوأن، ماتقدأورابالكابتنعمىإبنأنأخبرناوالمصلحةالمستشفىفىاألصدقاءبقيةعنسألنا
تلكمثلسماععلىإعتدتلقد.المفقودينعدادفىيعتبرانأوسوجىوالدكتورآكاماتسوالدكتورالدراسةفىورفاقنا
.نفسىفىتؤثرتعدفلمالمحزنةاألنباء

.الغذاءوجبةمعياسوهاراالدكتورلناأحضرهالذىاللذيذأوكاياماخوختناولنا

،اليومظهربعدالتفقديةجوالتىخاللالمرضىمنممكنعددأكبرعندالمرضحالةتطورتسجيلعلىالعزمعقدت
تصرخوأخذتاألمسليلةالجنونأصابهاالتىالمرأةإستيقظتوقد، أينمنأدرفلممحيرةمربكةكانتاألمورولكن

كبيرةبكمياتالشعرتساقطمنالبعضوشكا، البثورأعراضعليهمبدتالذينالمرضىعددوزاد، مفهومةغيربكلمات
:الحاالتبعضبتسجيلفقمت

فىالبثورإنتشرتالصدرفىإنقباضمنيشكوالمستشفىدخل، ذكر، عمرهمنوالخمسينالثالثةفى، ساساكى السيد
.سيئةحالته،شعرهمنكبيراًجزءاًفقد، مئوية°39حرارته، الخنصرأصبعبصمةمثلمنهاكلوحجمذلكبعدذراعيه

منواحدمتركيلوبعدعلىتشو-تبوفىيقعمنزلفىأصيبت، عمرهامنواألربعينالسابعةفى، أنثى، هامادا السيدة
تلكوإستمرتاإلنفجاروقوعفورالشديدوالعطشوالصداعالعاموالضعفالقئمنتشكوكانت، اإلنفجارمركز

أغسطس15فىبشفائهاوإعتقدناتدريجاًحالتهاتحسنت، واإلسهالالشهيةبفقدانمصحوبةأيامأربعةلمدةاألعراض
،أسوأإلىسئمنتنتقلوأخذت1945أغسطس18فىالحالةتلكتفاقمتثمآلخرحينمنللشهيةفقدانهاعدافيما

علىالقدرةعدممنوتشكووذراعيهاوأكتافهاصدرهاالبثوروتغطىجافاجلدهاكانباألمسالمستشفىدخلتوعندما
.السوءبالغةحالتها، كريهةأنفاسهاورائحة، اإلبتالع

مركزمنمتر700بعدعلىهاتشوبورىبحىشارعفىأصيبت، عمرهامنعشرالتاسعةفى، أنثى، كوباياشى اآلنسة
الحادثأعقبتالتىالثالثةاأليامخاللالعامالضعفمنعانت، الهربمحاولتهاأثناءمراتعدةتقيأت، اإلنفجار
ظلتأنهاغير، شهيتهاوإستعادتذلكبعدالتحسنفىحالتهاوأخذتالمعويةواإلضطراباتاإلسهالإلىباإلضافة
وبعد، المستشفىوأدخلتأغسطس18حوالىفىعامبشكلحالتهاساءتثم، العامالضعفبسببالفراشمالزمة
.سيئةحالتهاتعتبرال، عادىنبضها، البثورأعراضعليهاظهرتدخولها

يكنلم، أشدهاوأخذترأسىشعرمنبحفنةأمسكتأدرىأنودون، كنههنفهمالولكنناغريبعرضالشعرسقوط
فتبينتبعنايةالمرضىرؤوسأفحصوأخذت، باأللمشعرتبالقوةبعضهإنتزعتحينولكنىالشعرمنالكثيربرأسى

،الحاالتتلكأبرزمنساكاىوالسيدكوباياشىاآلنسةحالةوكانت، منهمكثيرفىمتفاوتةبدرجاتالمتساقطالشعرأثر
.الظاهرةهذهبسببقلقاًالناسأكثروكنت، االعتبارفىنأخذهيجبجديدعرضظهرلقد

فىترقدالتزالوكانت، الجديدةاألعراضتلكعليهاتبدفلموجههادونكلهجسدهاإحترقالتىالشابةالجميلةالفتاةأما
أقاربهامنبهايعتنىمنوجودلعدمونظراً، التدهورأوالتحسنعليهايبدوالالثباتإلىتميلوحالتها، التقيحمنبركة

لىتقدروكانت، بهاالعنايةعلىاآلخرينالمرضىأحثأنوحاولت، جوالتىمنجولةكلفىخاصةعنايةأوليتهافقد

.المذاقغضروفىسلقهبعدويبدوطهىدونطازجاأومسلوقاالصغيراألخطبوطاليابانيونيأكل22
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معانىمنالكثيرتحملكانتإبتسامتهاأنغيرمتسخاأسوداكانجسدهاأن، ورغمرأتنىكلماوتبتسمبهاإهتمامى
.إبتسامتهامعتتألقكانتذهبيةسنبريقوجههاجمالمنوزاد، الجمال

منأكبركميةأجذبأنوحاولت، المرضىعلىبدتالتىالشعرفقدانبظاهرةرفاقىأخبرتفراشىإلىعدتوعندما
عنعجزتأننىكما، يسقطلمشعرهمولكن،رأسهشعريشدبالقاعةإنسانكلأصبح، الشىءنفسرفاقىوفعل، شعرى
إلىطريقنافىأنناإقتنعنا، الجديدالعرضذلكمننعانىالأننامنتأكدناحين، رأسىمنالمرةهذهالشعربعضإنتزاع
منالمرارةأزالتقدأنهاأحسستأصابتنىالتىالثمرةأكلتوعندماالخوخبعضبتناولالمناسبةبهذهوإحتفلناالشفاء
.لعابىيسيلاللذيذالخوخذلكتذكرتوكلما،حلقى

.األسبرينمنقرصاًوأعطيتهايائيكوزوجتىعلىالحمىأعراضظهرت

1945أغسطس22
.السماءصافىيوم

فراشىتركت، عميقسباتفىرفاقىغرقبينما، النوممواصلةأستطعولم، طويلبوقتالنهارطلوعقبلإستيقظت
شروقاكتملحتىبالشرفةولبثت! حاراًوالجوصافيةالسماءكانت، شروقهاعندالشمسأرقبالشرفةفىووقفت
الملحقبالجزءتعسكركانتالتىالثانيةالفرقةقيادةمكانتقعالتىالخرائبإلستطالعالخروجفىوفكرت، الشمس
.هيروشيمابقلعة

علىفعثرتالحاجةلقضاءمكانعنبحثاًحولىفتلفتالتبولإلىبالحاجةشعرتالخرائبتلكإلىالطريقوفى
فىحفرةسوىيكنلمالذىالمستشفىمرحاضمنبكثيرأنظفكانالمرحاضذلكألنسررت، نظيفمرحاض
منقريبةمسافةعلىيقعإكتشفتهالذىالمرحاضهذاكانولما، آنفاذكرتكماالحصيرمنبحوائطمحاطةاألرض

.فصاعداًاآلنمنإستخدامهعلىالعزمعقدتفقدالمستشفى

المهدمةبالحجارةمغطاةناريتيندراجتينبقاياعلىفعثرتالمستشفىمنالجنوبإلىالجيشمخازنخرائبعندتوقفت
حادثقبلهناككان، المكانذكعنيجلوأنالجيشإستطاعكيفوعجبت، أسلحةهناكتكنلمولكن، األسقفوقرميد
منهيبقفلمفيهإشتعلتماأولالنارإشتعلتوقد،المصلحةمبنىمنالجنوبىالجانبمنبالقربخشبىمخزنالقنبلة

الجيشأنورغم، والمصلحةالمستشفىإلىالخشبىالبناءذلكمنالناروإنتقلت، السقفقرميدمنمبعثرةقطعسوىشئ
،موضعهفىلإلشتعالالقابلالخشبىالبناءهذاتركللحرائقتحسباًالمنطقةفىالمنازلمنالعديدداعدوندمرقدكان
لمالسببولهذا، جميعاًأزيلتقدالمستشفىمنمتراُخمسينبعدعلىتقعكانتالتىالمنازلجميعأنمنالرغمعلى

حدثالذىالدمارفىسبباًليكونموضعهفىتركلهقيمةالالذىالخشبىالمحزنهذاولكنآخرهعنالمستشفىيحترق
.لناحدثتالتىواإلصاباتوالمصلحةالمستشفىلمبانى

حقوقناتراعولم، حدوداًيعرفانالوغباؤهمغلظتهمكانتفقد، الجيشلقادةكراهيتناسرالقارئيفهمأنالسهلومن
السيدأوقفأنمرةذاتوحدث، إرادتناعنوالتعبيرحدهمعندبإيقافهملناسيسمحمتىندرىنكنولم، الشخصية

لمؤاخذتهسببوجودعدممنتأكدوعندما، العسكريةالشرطةأفرادأحدوإستجوبههيروشيمامحطةعندميزوجوشتى
.الكوريينتشبهسحنتهأنلمجردوجههعلىصفعه

وحين، اإلفطارطعاملتناولالمستشفىإلىعدتاإلستبدادإلىترمزالتىالمهجورةالمنطقةهذهخرائبغادرتبعدما
لقددكتوريا: "اإلهتمامعالماتجههاعلىإرتسمتوقدبالحديثبادرتنىاألرزلىتقدمالعجوزسائيكىالسيدةكانت

والسيدأنتتذهبالفلماذاالعسكريةوالبزاتالقمصانمنتريدماتعطيكأنمستعدةالمهندسينسالحفرقأنسمعت
ذراعاهافتحتثم”، شىءكليملكفالجيشالكثيرلديهمإن؟والمستشفىالمرضىحاجةيسدماإلحضارميزوجوتشى

واألحذيةالعسكريةوالبزاتالبطاطينفلديهم، القدرهذامثلسيعطونك: "تقولواستطردت، تستطيعماأقصىإلى
!”.الكثيريملكفالجيششئكللديهمإنصدقنى، ضخمةتاللفىالمخزونة

كانلقد، الجدةأيتها: "قائالحديثالفىبدلوهأدلىفقداإلشاعةتلكصدقمدىمنتحقققدميزوجوتشىالسيدكانولما
نحاولأنيمكنناذلكورغم، شيئاًيعطونالناآلنولكنهم، الشهرهذامنعشرالثامنحتىمتاحاًاألشياءتلكبعض
مدىلهوشرحناالمهندسينبسالحالقيادةضابطإلىتوجهنافإذاكبيرمخزونلديهمالزال: "وقالنحوىإلتفتثم”.معهم

”.المحاولةمنبأسفالحالأىوعلى، أجلنامنشيئاًيفعلأنإستطاعربماالمستشفىأجلمناألشياءتلكإلىحاجتنا
.اليومظهربعدالمهندسينسالحقيادةإلىالتوجهعلىوعزمناميزوجوتشىالسيدإقتراحعلىفوافقت

إثنانالممرفىدورهمينتظرونمنبينوشاهدتدمائهمفحصيطلبونجاءواالذينبالمرضىالخارجيةالعيادةإمتألت
وقدبالمستشفىممرضةقبلمنتعملكانتالتىأوكامائىالسيدةرأيتكما، الشعرمنالقليلإالرأسهمافىيبقلم

تلكإلىواحدةونظرة، اإلعياءمنتشكوكانتحيثحالتهالفحصالمستشفىإلىوجاءتالحادثخاللزوجهافقدت
إلىجاءتلقد، أجلهادنومنللتأكدكافيةكانتالذابلتينوالعينينالكالحالوجهذاتالهزيلةالواهنةالمسكينةالمرأة

.أجلهامنشيئاًنصنعأنبإستطاعتنايكنلمأنهغير، العونتنشدالمستشفى
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أنإستطعتفقد، بالمستشفىمستمرةبجوالتأقومكنتولما، اليومالداخلىالقسممرضىحالةعلىملحوظتغيريطرألم
المرضىعدديفوقكانالمرضىأقاربعددأنسوىمشكلةثمةيكنولميالزمونهمالذينوأقاربهمالمرضىبينأميز

كانتوبذلك، المساءفىإليهايعودواثمالعملعنبحثاًالصباحفىالمستشفىيغادروناألقاربهؤالءوكان، أنفسهم
الذى" التتامى "حصيرالعائالتمنعائلةكلونظمت، بالمرضىمليئةسكنيةبمنطقةتكونماأشبهالمستشفىعنابر
بموضعتحيطالتتامىتلكوكانت، البعضبعضهمبجوارالواحدةاألسرةأفرادبجمعتسمحبصورةلهافراشاًتتخذه
اإلشرافكيموتوالسيدتولىبينما، الملحقبمبنىالمرضىعنابرعلىاإلشرافنوماتاالسيدوتولى، الطبخوآنيةالموقد
الناسمنالخليطلهذااإلقامةمكانلتوفيرجهدمنرجالىبذلهلمانموذجاًعملهماوكان، بالمستشفىالمرضىعنابرعلى

.واحدسقفتحت

السيدةحالساءتوقد، البثورحاالتمنأكثراآلنمخاوفناتثيرالمرضىبينإنتشرتالتىالصلعحاالتأصبحت
وتورمتالحمىصريعةسقطتفقدكوباياشىاآلنسةأما، جلدهاتحتالبثوروإزداداتجميعاًشعرهاففقدتاليومهامادا

وغطتاألصفرالقرعيشبهاألصلعرأسهاوأصبحالمعويةواآلالمالتنفسوضيقاإلعياءمنتشكووأخذتحنجرتها
الذىالمريضساكاىالسيدأما، السوءغايةفىهاماداوالسيدةهىحالتهاوأصبحتالمختلفةبأحجامهاجسدهاالبثور
ينبتبدأفقدمبكروقتفىشعرهافقدتقدكانتالتىكوباياشىاآلنسةأما، حليقاًوكأنهرأسهبدافقدباألمسعنهتحدثت

فىوساكاىوكوباياشىهاماداالثالثةالمرضىهؤالءواشترك، بالحبرمطلىوكأنهيبورأسهاوجعلأسودشعرلها
"؟صاحبهقبلمنهمسيموتمنترى: "فتساءلت، والبثورالصلعمنالمعاناة

أنناكما، نلحظهاأندونتمرفقدالمرضىعلىأعراضهاتبدلمماألنهبالبثوراإلصابةحجملتقديروسيلةلديناتكنلم
الواحدالمريضعلىتظهرانكانتاالحالتينكلتاألنالصلعوحدوثالبثورظهوربينالعالقةمنللتأكدوسيلةنملكال

.شديدإعياءأعراضتصحبهماواحدةدفعةالمريضبهمايصابوعندماساعاتخالل

منكانذلكولكنالهيئةحسنأبدوأنوحاولت، المهندسينسالحقائدبزيارةميزوجوتشىوالسيدقمتالغذاءتنولبعد
هاضاحيةفىتقعالمهندسينبسالحالخامسةالفرقةقيادةوكانت، متسخانوقميصىبنطلونىكانفقد، بمكانالصعوبة
بنفسيقعمنزلىوكان، المستشفىمنمباشرةالشمالإلىأوتانهرفروعمنفرعينبينجزيرةشبهعلىكوشيما

بعدماأظنكنتمماأصغربدتولكنها، المساحةكبيرةالضاحيةتلكأنأظنكنتالقصفحادثوقبل، الضاحية
ويصلهاالنهرعبرتقعللفرقةالرئيسيةالمخازنوكانت، شديداًتدميراًالمنازلمنمابقىودمرمنازلهامعظمقوضت

مكانإلىيقودناأنعليناعرضقبلمنميزوجوتشىالسيديعرفجندىالجسرنهايةعندوقابلنا، كوهىجسربالضاحية
.القائد

طلبحيثالتلبطنفىحفرتمغارةمدخلبلغناحتىالجانبينمنوالمعداتاألسلحةبهاتحيطكانتمنطقةعبرسرنا
عزلوالقائدالجندىرأيتعندمادهشتوقد، الفرقةقائدوبصحبتهقليلبعدوعادالمغارةدخلثماإلنتظارالجندىمنا
منيناالتىالهزيمةإلىيرمزالمنظرهذاإن، سالحهممنجردواقدجنودناأنأيقنتحينباإلكتئابفشعرتالسالحمن
.بها

،محيياًإنحنيت، إليهالحديثأبدأكيفأدرولم، لحالةبالرثاءفشعرت، وجههعلىالكآبةتبدوالسنفىمتقدماًالقائدكان
منعاتقىعلىيقعوماالمستشفىعنأحدثهوأخذتجأشىرباطةإستعدتثم، لهتقديمىميزوجوتشىالسيدوتولى

.المساعدةبطلبحديثىوأنهيت، اليومحتىالبيكايومحدثماتفاصيلبذكربادئاًمسئوليات

يومحتى: "قائالضعيفةونبراتخفيضبصوتأجابنىمنهفرغتوعندما، جمبأدبحديثىإلىالعجوزالضابطواستمع
أومروتلقيتالسياسةهذهتغيرتفقداآلنأما.األخرىالمعداتوبعضالجيشمالبسبتوزيعأوامرلدىكانت17

”.المواطنينعلىتوزيعهامسئوليةلتتولىالمدينةإدارةإلىاألشياءتلكبتسليمتقضىأخرى

مائتينحاجةلتغطيةالضروريةاألخرىواألشياءوالبطاطينالمالبسالمدينةإلدارةتقدمأنالممكنمنأليس: "فسألته
ماببذلووعدإقتراحىعلىالعجوزالضابطفوافق”.مستشفا؟إلىاألشياءهذهتسليموجوبإلىتشيروأنالمرضىمن
.أدراجناعدناثمبالتحيةرؤوسناوأحنينالطفهعلىفشكرناه، رغبتنالتحقيقوسعهفى

بلط، األشياءمنالكثيرهناككان.لنابالنسبةكنوزاًتبدوكانتالتىالمعداتعلىنظرةألقيتالمستشفىإلىالطريقفى
عنانتبلغتكادأكوامفىمكدسة) أحذية (عبارةعليهاكتبوصناديقومقاعدومكاتب، للطهىوأوانى، بحريةومصابيح

هذهأنلنابدا، جلديةمصنوعاتتحوىكبيرةوصناديقالعسكريةوالبزاتالبطاطينمنتاللإلىباإلضافة، السماء
لوجدنالمستشفانااألشياءتلكبعضعلىنحصلأنإستطعنافإذا، هيروشيمامواطنىلجميعالكساءبتوفيركفيلةاألشياء

هذافىلنايتوسطأنمعارفىبينمنيستطيععمنذاكراتىفىأبحثأخذتعودتناوأثناء.الرئيسيةمشاكلناإلحدىحال
داربماهناكالمسئولينليبلغالمدينةإدارةإلىميزوجوتشىالسيدأوفدأنقررتولهذا، أحداًأتذكرلمولكنى، الموضوع

.أيديهممناألمريخرجأنقبلالعونمنهمويلتمس، المهندسينفرقةقائدمعمقابلتنافى

يكنولم، بإجرائهاقامواالتىالدملتحاليلاألوليةالنتائجعلىهناأوكاوالدكتوركاتسوبىالدكتورأطلعنىالعشاءوبعد
طوالعملهماإقتصرولذلك، القصفحادثمنذالمستشفىعنالكهرباءإلنقطاعالليلفىالمجهرإستخدامبإستطاعتهم



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

56www.RaoufAbbas.org

بعدعلىأوشيتابمنطقةأصيبوالذيناألشخاصعندالبيضاءالدمكراتعددوتراوح، فقطحالة50فحصعلىاليوم
اإلنفجارمركزمنقرباًأكثركانواالذينالمرضىأما، كرة4000و3000مايبناإلنفجارمركزمنمتراتكيلوثالثة
بهمإشتدالذينالمرضىأما، ألفاًعندهمالبيضاءالدمكراتعددفبلغ،ذلكمنأقلعندهمالبيضاءالدمكراتعددفكان

نقصكلماالتفجيرمركزإلىأقرباإلصابةموقعكانوكلما، األلفمنأقلعندهمالبيضاءالدمكراتكانتفقدالمرض
عنالبعدبينالعالقةنبينأنبمقدورنالكانالمرضىمنمئاتبضعدماءفحصإستطعنافإذا، البيضاءالدمكراتعدد

علىتنفجرلمالذريةالقنبلةألنبدقةمحدداًيكنلمالتفجيرمركزموقعأنغير.البيضاءالدمكراتوعددالتفجيرمركز
إنفجرتالقنبلةأنأنالبعضذكروقد.بيعنهموقعفىمحددةآثاراًتتركلمولذلكالهواءفىإنفجرتوإنما23اآلرض

العلوممتحفأوشيمامستشفىأوهيروشيمابريدمكتبفوقإنفجرتأنهااآلخرالبعضذكربينماأيوئىجسرفوق
.بدقةالتفجيرمركزنحددأنيمكنناالفإنهاآلراءتلكأحدترجيحنستطيعالكناولما، جوكوكهيكلمدخلأووالصناعة

الجنوبإلىيقعالمركزذلكأنأعتقدولكنى، للتفجيرمركزاًجوكوكهيكلمدخلإعتبارعلىاآلراءمعظمأجمعتوقد
.التفجيرمركزهىالمنطقةتلكأنإفترضناولذلك، الهيكلمن

عدواًفيهانواجهالتىاألولىالمرةهىفتلكاإلستطالعحبمنالمزيدإلىالدملفحوصاألوليةالنتائجدفعتناوقد
.لماماإالالليلطوالالنومأستطعلمأننىحتىالتحايلنتائجوأثارتنى، الذريةقنبلةهومجهوال

1945أغسطس23
.عليلةنسماتوتهباألفقفىالسحببعضبدتوإنالسماءصافىيوم

يرقبنىمتجمهماًشوتاالسيدكانالحجرةإلىعدتوعندما، باألمسإكتشفتهالذىاألنيقالمرحاضبزيارةيومىبدأت
منالخروجفرصةلهأتيحتوكلما، أيامبضعةمنذوظيفتهإلىأعيدالذىالسابقمديرناهوهذاشيوتاوالسيد، النافذةمن

تلكعلىيحصلكانكيفأوأينمنأدرىوال، الساجيرمنعلبةخمسينمنهمابكلبكيسينإلينايعودكانالمصلحة
علىبالحصوليوماًأحلمولم،البيعمحالتفىإالاالسجايرمنالكميةهذهمثلأرولم، بهانسعدكناولكننا، السجاير

،المرضىمنالتدخينمدمنوابهااإلستمتاعشاركناوقد، شيوتاالسيدبكرملنستمتعالعلببتلكنحتفظوكنا، مثلها
دونشيئانفعلأنبإستطاعتنايكنفلم، األكملالوجهعلىخدماتهمأداءعلىالطلبهمنمعاونيناالساجيرتلكوساعدت

.األيامتلكفىهيروشيمالمواطنىمتاحاًيكنلمأمروهو،السجايرمنمؤونتناشيوتاالسيدلنايؤمنأن

باألحمرلونهايختلطالتىالقشرةتلكوراءالبرئوجههنرىأنبإستطاعتنافأصبحاليومساساداالدكتورحالةتحسنت
حروقأما، تماماشفيتعنايخفيهاأنحاولوالتىصدرهفىظهرتالتىالبثورأنكما، طفيفاًتحسنهوكان، والنبى
كيداسوسواآلنسةحروقمنالرشحوقل،الصلعأوالبثورأعراضعليهاتبدلمولكنتؤلمهازالتفمايامااآلنسة

،سيئةحالةفىالتبدوولكنهاالقشعريرةمنتعانىتزالالأنهاغيرزوجتىحرارةدرجةوهبطت، وجههاحالةوتحسنت
جعلناإستنتاجوهو، بالموتدائماًترتبطالأنهايعنىذلكألنساساداالدكتورصدرمنالبثورإلختفاءجميعاًإبتهجناوقد

.وتفاؤالبهجةنمتلئ

يشغلوكان، لىمفاجأةالمواصالتلمصلحةرئيساًتعيينهنبأوكان، إيسونالسيدصديقىزارنىالعاشرةالساعةوحولى
فىوكفايتهلعلمهإحترامىونال، المصلحةبخدمةإلتحقتعندماالمواصالتبوزارةالطبىالقسمرئيسمنصبقبلمن

فلمعاما75ًقبلللسكنصالحةتصبحلنهيروشيماأنعنتواترتالتىاإلشاعاتبسببقلقاًوكان، المستشفياتإدارة
.نفسهفىالطمأنينةبثعنأتوان

كانواالصلعيصبهملمالذينالمرضىفإنالصباحهذاقاعتنافىالجوعنتماماًيختلفاألخرىالعنابرفىالجوكان
أعتابعلىأصبحواقدأنهمظنوافقدالصلعأصابهمالذينأولئكأما، آلخرحينمنشعرهميشدونمصيرهمعلىقلقين

صلةالأنهأقنعنىقدساساداالدكتورجسدمنالبثورإختفاءأنرغمالشعورهذابمشاركتهمأعترفأنويجب، الموت
شعرىأن، دكتوريا: "قائالالمرضىأحدإستوقفنىأنبالمستشفىمرورىأثناءوحدث.الوفاةوبيناألعراضتلكبين
كماتعلمولعلكشعرىمنآخرجزءعلىالزمنوقضىخفيفبشعرولدتلقد: " بقولىفأجبته " ؟كذلكأليسخفقد

أقلفلم، الخوفمنأعانيةماتخفىكانتاإلجابةهذهولكن”.العمروطولالشعربينعالقةالأنهأيضاًأناأعلم
ينطلولم، كبيرحدإلىقلقاًنفسىقرارةفىكنت، يستقطلنأنهمنألتأكدالجميعمثلشعرىأشدكنتأننىللمريض
.وجهىتعابيرفضحتىشعورىحقيقةأخفىأنحاولتوكلما، أحدعلىبالشجاعةتظاهرى

مرضىأحدوأصيب،التحسنفىبدأواقدالصلعغيرأخرىأعراضعليهمتبدلمالذينأولئكأنجوالتىخاللواكتشفت
وقد. منهمفرالأمرالمريضوفاةأنيعنىالالصلعأنغير، عياءإلامناليشكوولكنهتماماًبالصلعالخارجيةالعيادة
أما.الناجعالعالجلهمأقدمأنأستطيعأندون، روعهممنوأهدأ، خاطرهمأطيب، ومراتمراتالمرضىبينتجولت

السيدوكان، أجسادهمفىالبثوروإنتشرت، وهنعلىوهناًإزدادوافقدباألمسحالتهموصفتالذينالثالثةالمرضى

ذكرفكماما،يشمستشفىمنبالقربالتفجيرمركزكانوربماالبحرفوق700: 500بينمارتفاعإعلىالقنبلةانفجرت23
اغطةضقوةعنإالذلكوالينتجاألرضفىغائصةالمستشفىبناءدعاماتشكلتالتىالخرسانةعمدةألاوجدتهاتشياالدكتور

.فيهاالغوصمنبدالاألرضعلىسقطتقدالدعاماتتلكلكانتوإالأعلىمن
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شعرأما، كوباياتشىواآلنسةهوتماماًأصلعاًفأصبح، السنفىتقدمهبسببذلكربما، وإعياءمرضاًالثالثةأشدساساكى
.الأوتماماًصلعاءستصبحكانتإذانقررأنالصعبومن، قليالخففقدهاماداالسيدة

وليس، تتناقصاآلخرالبعضعندالبثوركانتبينما، ساساداالدكتورمثلبثورهمإختفتمنالبثورمرضىبينوكان
الصحيةبالحالةالصلعإرتبطربما، الجلدتحتالمنتشرةوالبثورالشعرسقوطبينعالقةثمةأناآلنحتىدليللدينا

.العكسأوللمريضالعامة

:العيادةسجلإلىجديدةحالةبإضافةالصباحهذاقمت

750بعدعلىهاتشوبورىفىالتموينإدارةبمبنىالثانىالطابقفىأصيب، عاماًخمسونالسن، ذكر، أوتانىالسيد
حالتهتحسنت، واإلعياءالصداعمنيشكووكان، القنبلةسقوطفورمرةعشرةخمسةنحوتقيأ، التفجيرمركزمنمتراً
ال، سيئةحالتهأصبحتأيامثالثةأويومينمنذاللثة،التهابمنيشكو، أخرىمرةالمشىعلىقادراًوأصبحأسبوعبعد

.جسدهفىتنتشرالبثورولكنالصلعأعراضعليهتبدو

أنيعنىفإنهذلكصحوإذا، ذلكبعدصحتهمتدهورتثمللشفاءتماثلواالذينالكثيرينلحالةمماثلةالرجلهذاحالةوتعد
.المرحلةبنفسيمرواقدطيبةحالةفىاآلنيبدونالذيناألشخاص

أثناءلهافقلت، العجزوسائيكىالسيدةسوىالطعامبحجرةهناكيكنولم، الغذاءطعاملتناولوذهبتجوالتىمنانتهيت
الذينأولئكلحالةكثيراًأهتمالأننى، إزديادفىحالتهمساءتالذينالمرضىعددإن، الجدةأيتها: "الطعاملتناولجلوسى

فىلهمأملوالالتحسنعليهميبدوالإذوالحمىالحلقتورممنيشكونالذينأولئكعلىقلقولكنى، شعرهمفقدوا
مشاكلناكلتحملتالتىالجدةإلىوإستمعت”.جديدمنتسوءأنتلبثالفإنهامانوعاحالتهمتحسنتإذاحتى، النجاة
تلكمثلفىالعملفىفاإلرهاق، أوالبنفسكتعتنىأنيجب، دكتوريا: "لتقولالشاىتعدوهىبرهةوتوقفتبصبر

يساعدكعمنتبحثأنعليكيعجبنى ،يجبالأصبحوجهكلون، إنطاقتكفوقتعمل، وأنتمستحبغيرالظروف
وقلت.غرفتىإلىعدتثمسيجارةدخنتشربتهأنوبعدأمامىالشاىكوبالجدةووضعت". العناءبعضعنكويخفف
حالتهماألرضىالطابقمرضىولكن، تباركهاالسماءإن، القاعةهذهتباركالسماءإن: "شيوتاوالسيدساساداللدكتور

يتدفقونرأيتهمالمرحاضمنإقتربت، وإذاالسمسمبذورمثلالسقوف، ويغطىبينهمينتشر، فالذبابمزعجأمرإنهسيئة
الناسرأتألنها؟لماذاأتدرون)، نيمباى (اآلدمىالذبابتسميهمالعجوزسائيكىالسيدةأنكبيرة، حتىجلبةفىعليه

الطابقإلىأنزلواتصدقونىالكنتمإذا: "بضيقالحديثواصلتأنىغيررفاقىوضحك”، الذبابيذبونكمايذبونهم
الساخرالتعبيرمنضحكناولكننا، منكنضحكولمجيداهذانعلمأننا: "قائالشيوتاالسيدفرد" بأعينكموإنظروااألرضى

”.المستشفىخارجيقعالذىالمرحاضتختاررأيناكالسببولهذاحقعلىكانتربما، عليهمسائيكىالسيدةأطلقتهالذى
تنتظرأنأنصحكولكنى، األحسنأيهمالتعرفالمستشفىمرحاضوبينبينهوقارنشيوتاسيديامرةجربة: "فأجبت
”.حاجتكتقضىأنأردتإذاالليليحلحتى

،سائيكىالسيدةعنهحدثتنىالذىاآلدمىوالذبابالمرحاضموضوعحولونمزحنضحككنابينماكوياماالدكتوروجاء
أنوالأستطيع، بمكانالصعوبةمناإلسعاففرقتنظيممحاولةفإنصوابىأفقدكدت: "متعجبافقالالضيقعليهوبدا

”.؟العبثهذايكفىأال، بعملهمتتصلالمسائلفىويثرثرونيجلسونألنهم، مفيدعملعلىمنهمأحصل

أنلىفذكر،الحديثموضوعيغيرحتىبالمستشفىالعملنظامحولالتفاصيلبعضإعطائىفىكوياماالدكتوروشرع
الطبيةالعيادةفيديرأوكاهاناالدكتورأما، الخارجيةالجراحةعيادةعلىاإلشرافيتولىاألسنانطبيبفوجىالدكتور

توجيهويتولى، المصلحةبمبنىالمستشفىوملحقالمستشفىعنابرعلىيشرفياماآكىالدكتوركانبينما، الخارجية
العنابرفىبالمرضىوالعنايةالعملياتلغرفةكاتسوبىالدكتوروتفرع، لمساعدتناجاءواالذينالخارجييناألطباء
وتولى، بجهودهناإلستفادةإلىالحاجةدعتكلماذاكأوالمكانهذافىعملهنمارسنفقدالممرضاتأما، الداخلية
.اإلداريةواجباتهإلىباإلضافةالعيونعيادةإدارةكوياماالدكتور

إلىينظرونكانواالذينالمرضىعيونقاعأنفذكرلىالعيونعيادةمرضىحولمالحظاتهعنكوياماالدكتوروسألت
وأصابهمعيونهمحدقاتإختراقالقنبلةتفجيرعنالناجمالضوءبريقأن، ويبدوإحترققدالقنبلةإلقائهاساعةالطائرة
الحروقأصابتهمالذينأولئكأما، شفائهمفىأملالولذلكالثالثةالدرجةمنالعينقاعحروقحاالتمعظموأن، بالعمى

بنعمةيحتفظونزالواالاألقلعلىفإنهمشوهتقدوجوههمكانتفاذا، حظاًأحسنفكانواأجسامهمأووجوههمفى
.البصر

.والبيراميدوناألسبرينمنأقراصاًفأعطيتهاارتجافهاوازدادجديدمنالحمىمنزوجتىعانت

1945أغسطس24
.عامبشكللطيفجو

فىرأيتنى، مزعجاًحلماًالنائميرىفيماورأيت، لماماإالالنومطعمأذقلملذلكونتيجة،للبعوضمرتعاًالليلكان
فوقعيناًورأيت، إلىتنظرالجثثجميعوكانت، الموتىأشالءمنتاللوسطأسيرمدمرزلزالوقوععقبطوكيو



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

58www.RaoufAbbas.org

منبكثيرأكبرالعينرأيتالسماءإلىنظرتوحيننحوىوإتجهتفجأةالسماءفىالعينتلكطارتثم، فتاةراحة
.الحركةعنتماماًعاجزاًكنتولكنى، نحوىمتجهةحدقتهاكانتبينمارأسىحولتحوموأخذت، الطبيعىحجمها

الحلمهذابعدبصعوبةأنفاسىألتقطكنتأننىويبدو، بعنفيدققلبىوكان، التنفسبضيقإحساسعلىوإستيقظت
اسعافنقطةفىيدهراحةعلىعينيهيحملكانالذىالرجلذلكعنسمعتهاالتىبالقصةكثيراًتأثرتلقد، المفزع
.ياماهيجى

أعرفكنت، إسمهتذكرأستطعلمولكنى، القصةتلكعلىقصالذىالرجلإسمأتذكرأنمحاوالفراشىعلىوإستلقيت
ظاهرةوهىاألسماءتذكرعلىالقدرةعدمأزعجنىوقد، إسمهأذكرالولكنىعملهمكانوأعرف، المعرفةتمامالرجل

أتذكركنتماوكثيراً، أخرىأحياناتماماًتختفىثمأحياناًذهنىعلىتطراًاألسماءوكانت، البيكابعدواضحبشكلبدت
.الجنونحدبلغتربماالحالذلكعلىاألمرإستمرفإذا، المالمحأتذكرأكادوالاألسماء

وحالتهم، البيكاساعةالقنبلةعلىالنظرتركيزهمنتيجةالبصرفقدواالذينالمرضىعنكوياماالدكتورتقريروتذكرت
اإلشعاعاتلكن، حقاًالبريقرأيت، مباشربشكلأصبلمولكنى، تماماعيونهمأعصابتلفتفقد، يبررهامالها

غيربشكلأصابهالوحتىاألجهزةتلفيسببالبيكاكانوربما.سليمةعينىعدساتوظلت، بسوءتصبنىلمالمحرقة
يحدثأنالممكنمنهلترى، رجعىإعياءحالةأعانىأننىأعتقدوال، البيكانتيجةعينىأصابالضعفولعل، مباشر

ستتحسنوهل؟الوجوهومالمحاألسماءتذكرعلىالقدرةوعدمالظاهرةتلكبينعالقةهناكوهل؟للعيونبالنسبةذلك
يعرفلنالشفاءأنأوقن، سيئةحالةفىكنتالصباحأشرقوعندماالعمر؟نهايةحتىالحالةهذهستالزمنىأمحالتى

.إلىطريقة

فوقعت، الذهنشاردالنافذةعبرأحملقوأخذت، اإلفطاربعدفراشىإلىعدتولذلكأعانيهمماكثيرااإلفطاريخففولم
سالحفرقةمنطلبناهاالتىباللوازممحملةالشاحنةكانت، متاعبىكلونسيت، المستشفىنحوتتجهشاحنةعلىعيناى

الطبخوأوانىوالبلطالمناشيرتشملالمستشفىبابأماماألشياءمنهائلةكومةهناكأصبحتتفريغهاوبعدالمهندسين
!ثمينةمعونةمنلهايا، األخرىاألشياءمنوالعديدوالمكاتبوالسكاكينوالفؤوسواألحذيةوالمصابيحوالدالءوالحبال

إقبالهموكان، إليهيحتاجونماكلونالوا، وأقاربهمالمرضىمنالحركةعلىقادركلالحمولةتلكتفريغفىوساهم
،زرقاءنجمةتتوسطهلألرزأبيضإناءعلىلنفسىفحصلت، الراكبعنأتخلفأنأشأولم، الطهىأدواتعلىكبيرا
إلىالمستشفىعنابرسكونوإنقلب، بالمستشفىمنجميعواإلبتهاجالفرحوعمالكريز،رسومتزينهأبيضوطبق

فىطعامهميطهونكانواالذينالمرضىوأصبح، والضحكاتاألصواتفتعالت، البيكامنذنعشهمالموصخبضوضاء
بالمستشفىالصيانةفريقوسعد، وسائدهمبجواروضعوهاجديدةوأطباقجديدةأوانىاآلنيقتنونالصفيحعلب

معداتلديناوأصبح، للوقودأخشابمننحتاجهماكللنايوفرواأناآلنفبمقدروهموالبلطالمناشيرعلىبالحصول
منحاجتنالتوفيرالالزمةواألدواتاآلالتاآلنلديناتتوفركما، البيكاوقعمنذمرةألولللطعاموأوانىللطهى

.األخشاب

بعدالجوالتبتلكقمتولذلك،المستشفىفىبالنابلالحابلإختلطفقد، الصباحهذاالمتعادةبجوالتىأقومأنأستطعولم
.الظهر

بنفسهاماداالسيدةماتتكما، الرؤيةوفقدانالتنفسضيقمناألخيرةلحظاتةفىإشتكىأنبعدساكاىالسيدتوفى
المتقيحفمهاحالةوساءت، الحياةقيدعلىتزالالكانتولكنها41حراتهادرجةبلغتفقدكوباياشىاآلنسةأما، الطريقة
التهابمنتعانىكانتإذامماالتحققنستطعولمحادةمعويةآالمداهمتهاالصباحومنذ، التنفسضيقمنتعانىوأخذت
سقوطمنيعانىأخذكما، جسدهالبثوروغطت، هنعلىوهنازادفقدأونومىالسيدأما، المعدةفىتهتكأوبريتونى

عليهمتبدفلم، الصلعإلىطريقهمفىكانواالذينأوتماماصلعىأصبحواالذينالمرضىأما، الصباحهذاالشعر
،شيوتاوالسيدساساداالدكتورحالةوتحسنت.األجلدنوبالضرورةيعنىالالصلعأنإستنتاجناهذاوأكد.جديدةأعراضا

تعانىزوجتىوإستمرت، الثباتإلىتميلكانتوإن،الخطورةحدحالتهماتتجاوزفلمكيداسوسوواآلنسةيامااآلنسةأما
السيدمعالحديثأطرافتبادلتالعشاءوبعد.اإلسبرينسوىلعالجهاوسيلةمنأملكولم،والرعشةالحمىمن

سالحمخاونهاجمواالناسأنمنهموعلمت،الطعامبحجرةالعجوزسائيكىوالسيدةكادوواآلنسةميزوجوتشى
منجانباأنوعلمت.أيديهمإليهتصلماكلفوقهاويحملونالعرباتيجرونالبربرقبائلمثلوكانوا، المهندسين
أدهشلمولكنى، مضطربةمدينةهيروشيماأصبحتلقد.سرققدالمستشفىأماموتركتاليوموصلتناالتىاإلمدادات

.حدثتالتىوالنهبالسلبألعمالبالخجلشعرتأنىغيربالمدينةاألمنلحفظقواتهناكتكنفلم، األخبارتلكلسماع

السيدجثتىيحرقونأنهمتبينتالنافذةمننظرتوحين، الليلمنمتأخروقتفىنافذتىأماميتراقصضوءارأيت
.الجثثمحرقةخلفيتأرجحالحمامظلوكان، هاماداوالسيدةساكاى

1945أغسطس25
.صحواالسماءأصبحثمإنقشعتأنلبثتماالباكرالصباحفىغيوم
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السيدجثتافيهأحرقتالذىالمكانعندتوقفتالمستشفىإلىالعودةطريقوفى، الخاصمرحاضىإلىوذهبتإستيقظت
توافرتفقداآلنأما، لدينااألخشابتوافرلعدمقبلمنتماماُتحترقالجماجمعظامتكنولم، هاماداوالسيدةساكاى

.أبيضرمادسوىالجثتينمنيبقولموالبلطالمناشيرعلىحصولنابعداألخشاب

صوتوكان، سوداءسحبفىالذبابطارخطوةالمرؤخطاوكلما، المستشفىمدخلحولالذبابمنجيوشعسكرت
كمياتتحتهاألجدالعظامتلكوحركتعصافمددت، السمكعظامبعضفوقالذبابمنكومةورأيت، فظيعاًطنينه

ولم، مخيفبشكلفوقهايتكومالذبابعادحتىالعظامموضععنبعيداًالعصاأرفعكدتوما، األبيضالدودمنضخمة
فالذباب، حالأىعلىفرقثمةليسولكن، العجوزسائيكىالسيدةتعبيرحدعلى) نمباى (أدميأذباباالذبابذلكيكن

درجةإلىالقاذوراتوإنتشارالجورداءةفمع، عليهللقضاءوسيلةنملكوال، خارجهيتواجدكماالمستشفىداخليتواجد
حولناواحدةذبابةنرىالكنا.األرضىبالطابقمنهالثانىبالطابقمضايقةأقلالذبابوكان، خصبامرتعاًلهيتهيأكبيرة

نجدأنأملعلىاإلفطارتناولأثناءالمشكلةهذهناقشناوقد، والبعوضالذبابمنخضمفىنغرقاآلنولكننا،البيكابعد
ذبابإنه: "وقالتبيدهارأسهاضربتالعجوزسائكيىالسيدةولكن، الحشراتتلكمنالتخلصفىتفيدأحدناعندفكرة
فمهيفتحيكادالالمرءأنحتى، والمطبخاألرضىالطابقيمألإنه، مواجهتهيمكناللذلك، الموتىأرواحتقمصتهآدمى
منولكن، بالبنزينالمستشفىحولالذبابفيهايتوالدالتىالمناطقإحراقفىوفكرنا”.فيهالذبابإندفاعيتفادىأندون
الخرائبفىيتكاثركانالذبابأنكما، الفكرةعنعدلناولذلك، اإلنساندممنأثمنالبترولأصبحوقدبهلناأين

.الصددهذافىتبذلهاالتىالجهودتثمرأنيحتملالولذلككلهاالمدينةفىالمنتشرة

حمولةمننفعاًأقلكانتالحمولةتلكولكنالمهندسينسالحلناقدمهاالتىالعسكريةالمعونةمنجديدةحمولةاليومتلقينا
ممتلئةصناديقاليومحمولةوتضمنت، المتآكلةالقديمةالمكاتبوبعضالمواقدوأحدالطهىأوانىبعضعدافيمااألمس
صغيرةأشياءالصناديقبعضضمتكما، الكاكىاللونذاتاألدواتبعضعلىتحتوىوأخرىالصغيرةاليابانبأعالم
.الجلدمنأكياسداخلبالبطاريةتعملمصابيحبينهامنكان

وكان، الكاكىاللونذاتاألدواتوبعضاألعالمبعضيأخذونيغادرونهاأوالمستشفىإلىيأتونالذيناألشخاصوكان
غرفتىنافذةمنوراقبت.غامرةبسعادةضاحكينمتصايحينبهاملوحينوهناكهناويجرونباألعالميلعبوناألطفال

أنقبلخلسةالشمالوذاتاليمنذاتينظربعضهمكانالمستشفىأمامكومتالتىاألشياءتلكبعضيأخذونوهمالناس
اآلخرالبعضكانحينعلى، وينصرفالشمالوذاتاليمنذاتينظرثمالشئيلتقطالبعضكانبينما، يريدمايلتقط
كانت.مسرعاينصرفثميدهإليهتصلماويختطفاإلشمئزازعلىتبعثبطريقةبينهايجوساألشياءتلكعلىيهجم
بعضيسألثمالمعداتكومةأماميقفالناسمنالقليلوكان، وأولئكهؤالءوتربيةطبيعةتعكسالصغيرةالدراماتلك

الخيرأنأشعرالناسمناألخيرالنوعهذاوجعلنى، منهابعضايأخذأنبإستطاعتهكانإذاعمابالمستشفىالعاملين
.مسلكأىسلوكعلىاإلقدامقبلنفسىمراجعةعلىالعزمأعقدجعلنىكما، العالمهذافىموجودامازال

تتدهورلمذلكورغم، والصلعالبثورمناآلنيعانونالداخلىالقسممرضىجميعأنإكتشفتالصباحهذاجوالتىوفى
ورغم، جديدمنسينبتشعرهمكانإذاعماالكثيرونسألنىوقد، المستشفىعنابرجميعيعمالتفاؤلجعلمما، أحوالهم

الوحيدعزائىولكن، النحوهذاعلىأتصرفأناألمانةمنيكنولم، باإليجابأردكنتذلكمنيقينعلىأكنلمأننى
.المرضىهؤالءنفوسفىالسرورتبعثكانتكلماتىأن

كراتوعددسيئةالمرضىهؤالءحالةوكانتحرارتهموارتفعتحلوقهمجفتمنوالصلعالبثورمرضىبينمنوقليل
فىالبثوروإزدادت، الشرجسقوطنتيجةمبرحاًألمايعانىفكانأونومىالسيدأماغيرهممنأقلعندهمالبيضاءالدم

منهأسوأكانتكوباياشىاآلنسةأن، غيرعامبوجهسيئةحالتهوبدت، حراراتهدرجةوإرتفعتفمهحالوساءت، صدره
لمساتأنإالبفحصهاقمتحينيدىتقاوملمأنهاورغم، عامبوجهسيئةوحالتهامعويةآالماًتعانىزالتفالحاال

درجةوبلغت، شئأىإبتالعبإستطاعتهايكنولم، متورمانجافانوحلقهافمهاكان، مبرحاًألمالهاتسببكانتأصابعى
.الموتسبيللهاأيسرأنورجتنى، 41حراتها

واإلسهالالقئمنعانياثم، البيكابعدالشهيةوفقدانالتجشؤمنإشتكياقدكوباياشىواآلنسةأونومىالسيدمنكالوكان
باأللمشعورهماوإزداد، أيامخمسةأوأربعةمنذوالصلعالبثورأصابتهماثم،أسبوعبعدتحسنتحالتهماولكن، ذلكبعد

الدمكراتعددإنخفاضإلىباإلضافةاألعراضمنالمجموعةهذهأنواضحاًوأصبح، وتورمهالفمبالتهابالمصحوب
.حالتهماتشخيصجميعاًتحددفيهإتفقاالذىالبيضاء

واآلنسةيامااآلنسةحالةوإستمرت، المستشفىبمغادرةلهالسماحفىوفكرنا، التحسنفىآخذافكانساساداالدكتورأما
.تحسندونعليهكانتماعلىسوسوكيدا

،اإلسهالأعراضعليهظهرتأنبعدالمستشفىالمواصالتبمصلحةاالجتماعيةالشئونإدارةمديركادوياالسيددخل
للسيدمكانهانخلىحتىالممرفىفراشإلىزوجتىفنقلت، البيكابعدبهيروشيماالمواصالتمصلحةإلىنقلقدوكان

عندبهيروشيماموجوداًيكنلمألنهستتحسنحالتهأنوظننت، شديدةمعويةبآالممصحوباًعندهاإلسهالوكانكادويا
.القنبلةإنفجار
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أنهبينناالسائداإلعتقادوكان، الذريةالقنبلةتفجيرعلىترتبتالتىاآلثارحولالحديثأطرافتبادلناالعشاءتناولوبعد
هيروشيماإلىجاءوامنأنالبعضوالحظ، عامةظاهرةيكونأنالبدالموتفانساماغازاتحوىالقنبلةتلككانتإذا
عندبهايقيمونكانواالذينهيروشيماأهالىعلىظهرتالتىاألعراضبتلكشبيهةأعراضعليهمظهرتالبيكابعد

أنالحظتكما، األعراضبتلكماتثمالبيكابعدهيروشيماإلىجيونمنجاءرجلحالةوذكرت، الكارثةوقوع
األعراضتلكعليهموظهرتاإلصابةمننجواالذينأولئكبينسائداعرضاًكانالفموجفافوالحلقاللوزتينالتهاب

التفجيرمركزقربخرسانيةمابنىداخليحتمونكانواالذينالناسمنالكثيرأنوأشيع، المصابينبتمريضقيامهمبعد
القلقوعاد.الخرائبوسطبالعملقيامهمنتيجةذلكبعداألعراضبتلكماتواثماألمربدايةفىاإلصابةمننجواقد

.ماييررهالهافمخاوفهم، والبثوربالصلعأصيبوامننفوسفىالطمأنينةبعثعنوعجزنا، جديدمنالجميععلىيسيطر

علىالعزموعقدت، الغدفىأخرىمرةالفحصنكررأنوعلينا، للدمأجريناهالذىاألولالفحصعلىأيامستةإنقضت
العالماتيتضمنشاملتقريرفىالنتائجتلكأضمنوأنالمستشفىعنابرمنعنبركلفىالفحصبنتيجةتقريراأعدأن

الطمأنينةإستعادةعلىذلكيساعدفقد، تطورمنمنحالتهمعلىيطرأماوصفمعمرضاناعلىبدتالتىواألعراض
إلىوآويت. المرضىمخاوفإلزالةالكثيرسيفعلمالحظاتناعلىيعتمدالذىالتقريرذلكمثلأنوإقنتعت، النفوسإلى

.عميقبنوممرةألولألنعمفراشى

1945أغسطس26
.اليومطوالممطرغائمجو

الحجرةإلىالممرضاتإحدىإندفعتعندمااإلفطارتناولبعدالمرضأعراضحولمالحظاتىكتابةفىمنهمكاكنت
.الحياةفارقتقدكانتحتىإليهاأصلكدتوما، كوباياشىاآلنسةإحتضارنبالتبلغنى

عليهانالحظولم، قليالترهلتقدكانتبطنهاأنرغم، الباكرالصباحمنذمبرحةباطنيةآالممنبإستمرارتشكووكانت
كانلقد؟الرحمخارجحملنتيجةفتقمنأوالبنكرياسإلتهابمنتشكوكانتهلترى، البريتونىاإللتهابأعراض
كاتسوبىالدكتورمعتناقشتوقد، غيرهامنإيالماًأكثركانتحالتهاولكنالبطنآالممنيشكوناآلخرونالمرضى

إلىللوصولواحدسبيلثمةوكان، بهابدأناالتىتلكمنأفضلنتيجةإلىنصلولمللمرضالمختلفةاإلحتماالتحول
الدكتورفوافقنى”، الحالةهذهعلىللتعرفالوحيدالسبيلهوفهذاالجثةنشرحأنيجب: "كاتسوبىللدكتورفقلتالحقيقة

.التفكيرفىمستغرقوهواإلقتراحهذاعلىكاتسوبى

الدكتورمنوعلمنا، األرضىبالطابقالخارجيةالعيادةإلىكاتسوبىالدكتورمعفنزلت، لنابالنسبةالدمفحصميعادحل
الذينأولئكأما، منخفضاًعندهمالبيضاءالدمكراتعددزالالالتفجيرمركزمنبالقربكانواالذينأولئكأنأوكاهانا

.متزايداًالبيضاءدمائهمكراتعددكانفقدالتفجيرمركزمنمتراتكيلوأربعةإلىثالثةبينيترواحبعدعلىكانوا
أوكاهاناالدكتوروربت، آالفأربعةإلىآالفثالثةمنتتزايدأخذتالبيضاءدمىكراتعددأنعلمتحينوسررت

”.يادكتوراآلنيرامماعلىشئكلإن: "وقالكتفىعلى

وقد، الفحصإلجراءالذهابعلىوحثثتهمعددهاتزايدقدالبيضاءدمىخالياأنالجميعأخبرتجحرتىإلىعدتوحين
أنيريدإيسونوالرئيسأنيبلغنىمنجاءنىفرحاًحولىمنمعأتحدثكنتوبينما، عندهمطيبوقعالنبألهذاكان

بشترتكلونإنبخير؟أنتهلهاتشيايادكتور: "تحيةدونبالسؤالوبادرنى، مرتاعاًقلقاًألجدهمكتبهإلىفذهبت، يرانى
المصلحةنتركأنيجبوهل؟حتفهمسيلقواالبيكابعدهيروشيماإلىجاءواالذينالناسأنصحيحهل، طبيعاًاليبدو

أيها: "بقولىفأجبته "؟فمارأيك، يجبكماالعملعلىيقبلونوالالقاقينتابهممعىالعاملينإنآخر؟مكانإلىونذهب
الحادثوقعمنذالمكانهذانتركلمالذيننحنأما، آخرمكانمنهناإلىنقلتألنكمنزعجأنكأعتقد، إيسونوالرئيس

يستطيعوالنالناسأنتماماًمثلكسمعتوقد، نحوهابالضيقنشعرنعدولم، نعيشهاالتىالظروفإعتدنافقداألليم
فىمكانيبقولمبدايتهمنالحادثعاصرتلقدإلىأنظر، هراءولكنهالقادمةعاماًوسبعينالخمسةطوالهناالحياة

إنتظاموعدم،أحدمنايمتفلم، معىالعاملينلبقيةالشئنفسويحدث، صحتىأستردوهأنذا، إصابةدونجسدى
وأنت، عاجلةعائليةمسئولياتمنعاتقهمعلىيقعماوإلىالمنزليةإرتباطاتهمإلىراجعأعمالهممزواولةفىموظفيك

فقدنحبهمقضواالذينأما، اإلصاباتبهملحقتأواألسرةأفرادمنأكثرأوواحداًفقدبيتكلأن-أيضاًأعلمكما-تعلم
تطورتوالتىالمرضىعلىبدتالتىواألعراضالقصفتأثيربينعالقةوثمة، التفجيرمركزإلىالناسأقربكانوا
علىوليسالمرضىحالعلىقلقونونحن، اليومالمرضىهؤالءأحدجثةبتشريحوسنقوم، صلعأوبثورشكلعلى

ماذاندرىالأنناكمااألعراضتلكسببنعرفالأننالكوأعترف، القنبلةسقوطبعدهيروشيماإلىجاءواممنغيرهم
”.نفعل

شيئاًتصنعأنبإستطاعتكيكنلمإذا: "قائالإستطردفقد، ذلكفىأنجحلمأنىغيرإيسونوالرئيسأطمئنأنوحاولت
هوالعاملينثقةإلستعادةنفعلهأنيجبماأنوأعتقد،بالعمليقوممنذلكبعدنجدالثميتناقصسوفالعاملينعددفإن
”.المدينةفىتنتشرتزالالالسمومكانتفربما، أمناًأكثرمكانإلىالمصلحةننقلأن

هذهصحةلعدممثالخيرالمستشفىوهذا، أكذوبةولكنها،مسممالمدينةجوإنيقولمنهناكأنأعلمإننى: "بحدةفأجبته
."أحداًالموتيدركولن، بعدأحدمنايمتفلم، المعلومات
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كلأنتماماًثق، الرئيسأيها: "بحماسقائالفإستطردت”.لذلكأعجبإننى: "بالشكتنضحبلهجةإيسونوالرئيسفأجاب
ثارتالتىالناسمخاوفإلزالةيقرأهأنفردكليستطيعمكانفىتقريراًألصقأننيتىوفىمايرامعلىسيصبحشئ

”.هذاتفعلأنأرجوك، حسناً: "باألملمتعلقاًالريئسفأجاب”، المدينةفىإنتشرتالتىالكاذبةاإلشاعاتنتيجة

األمردع: "المكتبأغادروأنالهفقلتشادرةوأفكارهبالغةبصعوبةيصدقنىأنيحاولالمكسينإيسونوالرئيسكان
”.لى

يصبححتىإليهانتوصلالتىبالنتائجبياناًنلصقوأن،الحقيقةإلىالوصولسبيلفىجهداًأدخرأالعلىالعزمعقدت
.الغدصبيحةفىعليهيطلعأنإنسانكلبمقدور

الدكتورإن، دكتوريا: "قائلةالعجوزسائيكىالسيدةنادتنىحجرتىإلىبالذهابأهمكنتوبينماالغذاءطعامتناولت
”.هناكإنتظاركفىوتجده، األشعةغرفةأمامواقفاًتركتهلقد، عنكيبحثكاتسوبى

إحتراماًفإنحنيت، بتشريحهايهموكان، منضدةفوقالمسجاةالمريضةجثةمعاألشعةحجرةفىكاتسوبىالدكتوروجدت
ياغريبأمرإنه: "متعجباًفصحت، دموىبسائلممتلئةألجدهاالجثةبطنوفتحت، المائدةنحووإتجهت،المتوفاهلروح
:البطنتجويفداخلتجوليدهأخذتوقدقائالرأسهكاتسوبىالدكتورفهز”.البنكرياستهتكحالةفهى، كاتسوبىدكتور

”.السببهوالبنكرياسأنالأعتقد"

،واألمعاءللمعدةالدمويةالشعيراتوتمددت،صغيرةدمويةببقعإكتسىوقدداكناًبنياًفكانالكبدأما، ضامراًالطحالكان
وكلما،الدموىالسائلمنكبيرةكميةالحرقفىالشريانبينووجدنا، تماماًكالكبددمويةمخاطيةببقعاألمعاءوإكتست

.خارجهاالدمومىالسائلهذابعضإنبثقالبطنتجويفداخليدهكاتسوبىالدكتورحرك

التىالبثورهذهفإن، وفاتهاأسبابإتضحتكما، باطنيةآالممنالمسكينةالمرأةتلكتعانيهكانتماأسبابوإتضحت
ذلكوتجلىجميعاً،األحشاءتكسوكانتولكنهافقطالجلدعلىمنتشرةتكنلمالحمراءالدمويةالنقاطشكلأخذت

.البطنىالتجويفوغشاءوكبدهاوأمعائهامعدتهافحصبعدبوضوح

ذلكفىالسببولعل، الوفاةعلىالوقتبعضمروررغمالبطنتجويفداخليتجلطلمالدمفإن، آخرأمرأالحظناكما
وقد،البيضاءالدمكراتنقصإلىيرجعمابقدرالدمصفائحعددتناقصإلىيرجعوذلك، التجلطخاصيةالدمفقدان

.عليهافواقفنىكاتسوبىللدكتورهذهنظرىوجهةأبديت

التىاألعراضتعليلفىإحترنالماذلكقبلالتشريحإلىلجأناقدكناوإذا، الكثيرالشىءواحدةجثةتشريحمنعلمنالقد
.الحينذلكفىبهإقتنعتمثماالتشريحبأهميةماًيوماأقتنعولم، مرضاناعلىبدت

بينالمسافةبينبالعالقةالخاصةالبياناتأعالجأزالالكنتالمساءجاءوحين، التقريرإعدادفىالنهاربقيةوقضيت
إحتوتهوماوسمعتهشاهدتهمايتضمنمختصرتقريربإعدادألقومالدمفحصونتائجالتفجيرومركزالمرضىمواقع

أنأخيراًإستطعتحتى، األوراقمنالكثيرومزقت، أريدعمابالكتابةالتعبيرفىصعوبةووجدت.المرضىسجالت
.الليلمنمتأخرةساعةفىالتقريرأنجز

نسخةيلصقالورقمنكبيرفرخعلىينسجهأنورجوتهميزوجوتشىالسيدإلىبهدفعتالذىالبياننصيلىوفيما
:النهارطلوعقبلوالمصلحةبالمستشفىمكانكلفىمنه
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الذرىاإلشعاعمرضحولبيان
بهيروشيماالمواصالتمستشفى

لمممنالذريةالقنبلةسقوطحادثبعدالمدينةفىيعملونالذيناألشخاصدماءفىتغيريحدثلم1-
موجودينكانواالذيناألشخاصدماءفىتغيرأىيكتشفتولم، البيكاحدوثوقتبهايتواجدوا
الحالةهذهعليهمتنطبقالذيناألشخاصمنويرجى، البيكاحدوثعندالتليفوناتمصلحةببدروم

.كالمعتادعملهمفىاالستمرار

تفجيرمركزمنبالقربكانواالبيضاءالدمخاليافىنقصمنيعانونالذيناألشخاصأنتبين2-
يقيمونكانواالذينواألشخاص، التلغرافمكتبوموظفوا،التيفوناتمصلحةموظفواوهم، القنبلة

عندالمواصالتبمصلحةيعملونكانواالذيناألشخاصأما، المصالحلتلكالمجاورةالمناطقفى
.الطبيعىالمعدلعنقليالتنقصوقدطبيعيةالبيضاءدمهمخاليافإناالنفجاروقوع

.البيضاءالدمخالياوتناقصالبالغةبالحروقاإلصابةبينعالقةثمةيبدوال3-

.بالخطرتنذرداللةأيةبالضرورةالشعرفقدانيحملال4-

ألنواإلجهادبالجروحاإلصابةتجنباألبيضالدمخاليافىنقصمنيعانونالذيناألشخاصعلى5-
.ضعيفةأجسامهممقاومة

أما، الذرىاإلشعاعبمرضإصابتهمعدممنيتأكدواأنبجروحأصيبواالذينأولئكعلى6-
.الدممجرىإلىالعدوىتتسربالحتىالعالجمداومةفعليهمالمصابون

فىمتبقيةيورانيومإشعاعاتثمةأنيبدوالطوكيوجامعةعنالسلطاتنقلتهاالتىللتقاريروفقا7ً-
.المدينة

إنتهى

 )توقيع(

هاتشيامتشهيكو
المدير

للمواصالتهيروشيمامستشفى

.البعوضأطادرالليلمعظموقضيتاألمطاربسببمبتالكانفراشىألنالنومفىبالغةصعوبةوجدت

1945أغسطس27
.ممطرغائمجو

وجودلعدمنظراًمبتالكلهالمبنىأصبحوقداألمطارمنموجةهطولنتوقعلذلك، 24يقتربالمائتينبعدالعاشراليوم
والذبابالبعوضوزاد، مبتالالفرشوأصبحاألرضعلىتنسابالمياهوكانت، األمطارمنالغرفتقىزجاجيةنوافذ
.ومتاعبناضيقتنامن

خارجبارزاًكاناللحمأنحتىمتهتكافخدىجرحوكانجروحمنأعانيهمابسببالبيكاوقعمنذإغتسلتقدأكنلم
اقتربتكلمانفسىمنأتأففأصبحتحتىالعرقبسببكريهةرائحتىوأصبحت، الممزقالشوجىورقمثلالجلد

سائيكىالسيدةمنطلبتاإلفطارتناولوبعد، الصباحهذاعرقاًيتصببلزجاًجسدىوكان، أنفىمنركبتاىأوذراعاى
وإستغرق، لإلغتسالصابونلدينايكنفلم، الساخنالماءمنوقليلاإلسفنجمنبقطعةاالغتسالعلىتعاوننىأنالعجوز
.بالراحةبعدهوشعرتطويالوقتاًبهعقلتالتىاألوساخمنجسدىتنظيف

أتتالتىوالجدران، المحترقةالسوداءالسقوفذىفهاهى، كثيرةأشياءفىالتفكيرإلىأتجهنفسىإلىأخلوعندما
بالفحميعملالذىالصغيراليابانىالموقدأو) الكونرو (قبعبينما، الزجاجإلىتفتقرالتىوالنوافذ، طالئهاعلىالنيران
فيهاتختلطالغابمنسلةوبجواره، المفقودغطائهمنبدالبطبقتغطىوقدبالهبابالمكسوالشاىإناءيعلوهالنباتى
.الحرببآالماألشياءهذهفذكرتنى، تميزدونالشاىبأكوابمايوماًيستعملهاالجيشكانالتىاألرزأطباق

أيبدالتقويمهذاكانولماممطرةوأيامشديدةبرياحمصحوباًويكون،الخريفمقدمالسنةمن210يوافقالقديماليابانىالتقويمفى24
.الحالىالميالدىالتقويممنسبتمبرأولفىتقعلهوفقاًالخريفبدايةنإففبراير،4حوالى
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أشياءمننستعملهماكلإن، مثلهاالمرءيجدأنويندرألونهاتتعددالتىالحجرةتلكفىأخرىناحيةمنأفكروأخذت
عليهاتناولالتىالطعاممائدةوكانت، محترقاًوإمامكسوراًإماكانوعاءأوأوإناءفكل، الذريةالقنبلةبصماتيحمل

الزجاجقطعبعضتزالوالوفجواتخطوطاسطحهعلىالمتطايرالزجاجترك، متهالكاقديماًمكتباًمايوماًوجباتنا
علىتحتوىالتىاألصفراللونذاتالصناديقوإحتلت، محترفعاملبيدبالزجاجمطعموكأنهفبدا، سطحهفىمرشوقة

ومسحاألطباقلتجفيفاألعالمهذهتستخدمالعجوزسائيكىالسيدةوكانت،الغرفةأركانأحدالجيشأعالمبعض
يومينمنذسينوفىبيتهمنميزوجوتشىالسيدأحضره25بالماتشاممتلئاًترمسهناككاناألرففأحدوعلى، األرض

ذهنىإلىعادتالماتشابعضشربتوعندما، صحياًيفيدنىالشاىمنالنوعهذافىيتوفرالذى" ج " فيتامينأنمؤكداً
الماتشاتفقدلمالشاىتقليبفىإستخدمتهاالتىالقديمة26الهاشىأوالمكسورالشاىكوبوحتى، الخوالىاأليامذكرى
وأكواببيتىفىأفكرالذكرىتلكوجعلتنى، الرففوققابعاًالفارغالترمسرأيتعندماكلهذلكتذكرت.وشذاهنكهته

.نفسىفىاألشجانالذكرياتتلكأثارت، القنبلةحادثقبللدىكانتالتىالشاى

ملوثةجراحهمكانتالذينالجرحىبينهمومنللمرضىنقدمهتيتانوسلديناليسأنهعلمتأمسبالمستشفىجوالتىأثناء
منهاعانيناالتىالفوضىغمرةفىالتيتانوسأغفلناأنناأم؟التيتانوسجراثيمعلىالبيكاقضتهل؟ذلكحدثوكيف

.التساؤالتلهذهإجابةأجدأنعلىالعزموعقدت

أنهآخرونرأىبينما، الدوسنطاريامنيعانىأنهالبعضوإعتقد،كادوياالسيدمنهاعانىالتىاإلسهالحالةتتحسنلم
يتمتعكانذلكمنالرغموعلى،المرحاضعلىكادوياالسيدترددكثرفقداألمركانومهما، قولونيةنزلةمنيعانى
شرجعلتالبيكامنالناسمعاناةأنويبدو، طويالوقتاًالمرحاضفىمكوثهحولرفاقهمعيمزحفكانمرحةبروح
.يضحكماعندهمالبلية

إلىوإلتفت، مسبقإعدادالرحيليتطلبلممعهيأخذهماهناكيكنلمولما، الظهربعدالمستشفىساساداالدكتورغادر
.هذهالوداعكلمةسماعهعندشيوتاالسيدفابتهج”.شيوتا "ياسيدالسابقوننحن: "قائالشيوتاالسيد

يدرسكانقديمزميلوهو، يادانىالدكتوررأسهاعلىبأوكاياماالطبكليةمنوالممرضاتاألطباءفرقةاليومجاءتنا
الممرضاتبينوكان، الطبطلبةمنوإثنينممرضاتثمانيةمنيتكونالفريقهذاوكان، إينادااألستاذيدعلىمعى

،المجاهرمعهمأحضرواوأنهمأسبوعلمدةمعناستقيمالمجموعةهذهأنعلمتوعندما، لىالمألوفةالوجوهبعض
اليابانىالمثليقولكمالنابالنسبةكانالقيمةالمساعدةهذهعلىالحصولفإن، لمعاونتناجاءكبيراًجيشاًأنأحسست

السادةورأى، الواجبةالتحيةعباراتلرؤيتهماإلبتهاجأنسانىوقد”، الحديدمنبقضيبالشيطانتسليح "بمثابةالقديم
والعاملوناألطباءمناألصحاءوتنازل، وفراشطعاممنلديناماأفضللهمنقدمأنوميزوجوتشىوكيتاءواسيرا

فيهبمنالمستشفىضاقفقد، المستشفىمنبالقربملجأإلقامتهمخصصناالذينالفريقألعضاءفراشهمعنبالمستشفى
.المرضىإليواءالنساءأمراضبقسمالعملياتوحجرةالكشفحجراتنستخدمكناأنناحتى

اإلعتبارفىوضعناإذا، لهمعملهيمكنماأفضلكانولكنه، بمكاناللياقةمنليسلضيوفناالمكانهذامثلوتخصيص
حوائطوكانت، الثانىبالطابقالمياهدوراتبإحدىمحترقاًقديماًفراشايستخدمكانالذىمثالكاتسوبىكالدكتوررجال

ظلذلكورغم، محطمةنافذتهوكانت، واألنقاضالزجاجقطعأرضهوتكسوبالدماءملطخةفيهينامالذىالمرحاض
إما، ليلةكلخالياًمكاناًوجدواحيثماينامونفكانوابالمستشفىالعاملينبقيةأما، يتأففأويشكوأندونهذابفراشهقانعاً
.متتاليتانليتانواحدمكانفىيناممنهمالمرؤكانماونادراُ، الكراسىأحدعلىوإما، المكاتبأحدفوق

يكفىماتوفيروطلبناالمدينةإدارةإلىفلجأنا،الحلعلىمستعصيةظلتللضيوفالكافىالفراشتوفيرمشكلةأنغير
لديناتوفروبذلك، العسكريةالبزات، والمالءاتالبطاطينبعضإليناوأرسلوالنافإستجابوا، شخصاًعشرخمسةإليواء
مياهفراشىلتقىالنافذةعلىمنهاواحدةثبتإثنتانمنهاوأصابىعلينافوزعت، حاجتناعنتزيدالتىالبطاطينبعض

.الفراشبجانبالمبتلةاألرضعلىفرشتهاكسجادةاألخرىوإستخدمت، األمطار

بدأتقليالنفسإلىخلوتأنوبعد، المساءحلحتىبالمستشفىالمعتادةبجوالتىالقيامعناليومالمسائلتلكشغلتنى
فضلتأننىغير، الشديداإلجهادأوالرطوبةفلعلهااأللمهذامبعثمنيقينعلىولست، األيمنفخدىفىحادبألماشعر

تفعلماذا: "متعجباُفسألتههناكساساداالدكتوررأيتحيندهشتحجرتىإلىعدتوعندما.الفراشفىللراحةأخلدأن
السوداءالسيارةترألم، بالفعلالمستشفىغادرلقد: " ضاحكاشيوتاالسيدفأجابنى "المستشفىغادرتأنكظننتلقدهنا؟

أطرافوعلمتالضحكفىشيوتاوالسيدساساداالدكتورفانفجر" ؟حدثماذاإذن: "فسألته "هنا؟منأخذتهالتىاألنيقة
لتنقلسيارةتأجيرمسئوليةاألشخاصأحدتولىفقد، أنفاسهماليلتقطاالضحكعنفيهاتوقفاالتىالفتراتخاللالقصة

حتىبلدتهإلىطريقهافىهيروشيمامدينةحدودمنتقتربالسيارةكادتوما، الئقةبصورةمنزلهإلىساساداالدكتور
وأنللبحريةتابعةكانتأنهاإكتشفوافقدا، وقائدهاالسيارةضبطوتم، الجسورأحدعندالعسكريةالشرطةرجالأوقفها
منمفرأمامهيكنولم، الجسرعلىساساداالدكتورتركالسائقإعتقالوبعد.أجرةكسيارةوإستخدمهاسرقهاالسائق

،الوسطىالعصورفىالبوذىالزنمذهبكهنةاليابانإلى، أدخلهاألصلصينى، وهوالناعماألخضرالشاىمنجيدنوعالماتشا25
.التقليديةاليابانيةالشاىحفالتفىويستخدم

.الطعامواليابانيونالصينيونبهايتناولالتىالتقليديةالعصى26
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المتاعبمنساساداالدكتورأصابلماباألسىشعرتفقدبالقصةأحاطالذىالمرحجوورغم.المستشفىإلىالعودة
.أخرىمرةلرؤيتهسررتأنىغير

حولخاصةأوعيةفىأحرقناهاالكافورخشبمنقطعةعلىالبعضعثرفقد، الليلةهذهبالبعوضضيقاًأقلكنا
وماهىتؤلمنىفخدىكانتالفراشإلىآويتوعندما، وفراشناالمطربينإستخدمناهاالتىالبطانياتوحالت، المستشفى
.النعاسأدركنىحتىلحظات

جبلةمحدثاًمرتفعبصوتويتحدثالدرجيصعدشخصأقداموقععلىالنوممنإستقيظتالليلمنمتأخرةساعةوفى
صوتهأميزأنوإستطعت، بهيروشيماالطبكليةفىالباثولوجىأستاذجاواتاماالدكتورهوالشخصهذاكان، مزعجة

نتنافسكناوقد، حميمانصديقانالحينذلكمنذوأصبحنا، بأوكاياماالطببكليةلىزميالوكان، الغرفةإلىيصلأنقبل
إلىوجهحتىأنفاسهيلتقطجاواتاماالدكتوركادوما.بالمناقشاتمغرمكالناألناألحاديثوتبادلالثرثرةفىمعاً

لنأنهمالحمقىأولئكمنوعملتاليومالمحافظةإدارةإلىذهبتأننىتعلمهل، هاتشيا:  "التحيةنتبادلأندونالحديث
الدكتوروطفق”، تاماجاواياكثيراًتأخرتلقد: "لهفقلت! عتاهأغبياءمنيالهم، هيروشيما؟فىالجثثبتشريحيسمحوا

الغباء؟علىيدلالتصرفهذاأنتعتقدأال؟الجثثتشريحأيمنعونحمقاءسياسةمنيالها: "فقالخطتهيعرضتاماجاوا
:لهفقلت”.؟ذلكعلىتوافقىأالالتشريحإلىنلجألمإذاأمراضمنالناسيعانهماحقيقةإلىالوصولنستطيعكيف

بأىترحيبنايفوقبكوترحيبنا، السماءمنمنحةمعناووجودك، تأكيدبكلرأيكعلىأوافقكأننىالسماءبحقإهدأ"
.فراشىفىالنومإلىفدعوتهمتأخراًالوقتكان”.آخرإنسان

1945أغسطس28
.بالغيومملبدةالسماء

الباكرالصباحمنذجاءتنافقد، األثربالغالذرىاإلشعاعمرضمعتجاربنابخالصةباألمسأصدرتهالذىالبيانكان
منهايشكونالتىواألعراض، المرضىحولالمستطاعبقدرأسئلتهمعلىأجيبأنوحاولتالصحفيينمنمجموعة

.المسقبلفىبهمللعنايةرسمناهاالتىوخططنا، األعراضتلكوتشخيص

األدبىبذوقةمعروفاًوكان، البيكاقبلالبريدبمصلحةيعملكانالذىياماشيتاالسيدالحيمصديقىذلكبعدوزارنى
فىمقاالتمنأكتبكانتماحولقيمةمالحظاتيبدىماكانوكثيراً."27الواكا"كتابةعلىالفائفةوبمقدرتهالرفيع
كنتطبيةويوميات”، يوتىهيروشيما "إسمتحتالمواصالتمصلحةعنتصدركانتالتىالمحليةالمجالتإحدى

وبينما.القديماألديبالصديقهذارأيتعندماسعادتىمبلغتتصورأنويمكنك."28طوطوراداروما "اسمتحتأنشرها
حادثكانمنذسجلتهاشخصيةوغيرشخصيةتجاربمنماعانيتهعليهأقصأخذت، الماتشامنكوبالهأعدكنت

سؤاالإلىوجهثمقليالذهنهشردسريعةرشفاتفىالماتشاكوب، ياماشيتاالسيدشربأنوبعد، الذريةالقنبلةسقوط
زاداتربما، ذلكمنأعانىزلتفال، سهالأمراًليستلىبالنسبةالكتابةأنتعلمإنك: "بقولىفإجبته، أكتبهعما

كلماأكتبهاأخرىوأحياناً، بأولأواليومياتىأكتبوأحياناً، الكثيرينقصنىأنهوالريبمحدودةبالكتابةفخبرتى، معاناتى
بإتنظاميومياتىأكتبكنتلقد: "قائالفرد"ياماشيتا؟سيدياآلنشيئاًتكتبهل، أيامبضعةمروربعدالفرصةلىسنحت

يأسحياةأعيشولذلك، بيتىوتحطم، ياشوشىولدىماتفقد، الحادثمنذالكتابةعنتوقفتولكنى، البيكاحادثحتى
سقوطعلىالسابقةالحوادثمتابعةفىكثيراُستساعدنىأنهافالريبيومياتكعلىنظرةبإلقاءتسمحهل: "فسألته”.وقلق
يومياتىعلىأطلعكأنيسرنى: "برقةفأجابنى”، أوشيتافىيجرىماكانالمثالسبيلعلىأعرفأنوأريدالقنبلة

."أيامخالللكوسأحضرها

الطبكليةمنالطبىالفريقوصولأعبائىمنخفففقد، العملإلىانصرفتأدراجهياماشيتاالسيدعادأنوبعد
.لضيوفناالطبيةالخدمةمهمةوتركت، لإلدارةبذلكوتفرغت، المرضىحالةمتابعةبمسئوليةإضطلعواالذينبأوكاياما

وفحوصالطبىوالكشفالمرضىتاريخبإستطالعالطبطالبايختصأنعلىيادانىالدكتورمعكاتسوبىالدكتورإتفق
األستاذهاتااألستاذإبنأحدهماوكان، ومقدرتهماكفايتهماعلىالطابانهذانبرهنوقد، المعملإختباراتومتابعةالدم

.المشهورالكاتبأوجاواالسيدنجلفكاناآلخرأما، أوكايامابجامعة

قريببفضلهنالمستشفىوأصبح، ممرضاتنامعباالشتراكالعملعلىمقبالتمتعاوناتفكنأوكاياماممرضاتأما
مالبسناكانتبينماناصعةبيضاءمالبسيرتدونالفريقضمنهمالذينوالممرضاتاألطباءكانفقد، بالمستشفياتالشبه

.متسخةممزقة

.البديعةالبيانيةبصورهعرفالوسطىالعصورإلىيرجعاليابانىالشعرضروبمنضربالواكا27
وتقولوالصبر،بالعزيمةالمعنيةالقديمةاآللهةأحديمثلأطرافلهليسخرافىحيوانوداروما،"والنمرداروما "تعنىوهى28

التدبيرنقطاعإمهلآنومهمنستيقظإحين،النعاسغلبةحتىوالتدبرتفكيرالفىعديدةوليالىياماًأقضىدارماأنالقديمةاالسطورة
بذلكو،الجفونسقطتحيثمرةألولاليابانىالشاىنبتوقدىأخرمرةينامفالمفتوحةعيونهتظلحتىجفونهفقطعالنومخالل

.النومعنهميدفعمالناسلقدم
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يزاولكمشرحةستخدامهإيمكنالذىالمكانتدبيرمشكلةنواجهجعلناقدومهولكن، الجميعترحيبتاماجاواالدكتورلقى
كشكهوفيهالتفكيرمنمناصالواحدمكانوبقى، فيهبمنيكتظالذىبالمستشفىخالمكانهناكيكنفلم، عملهفيها

أبدىالمكانرأىوحين، هناكإلىتاماجاواالدكتورفصحبتللمستشفىالخارجىالبابمنبالقربالجنودتركهخشبى
مشرحةإلىالكشكتحويلعلىتاماجاواالدكتورعملوقتايضيعأنودون، كمشرحةللعملصالحيتهوأكدإرتياحه
تحولحتىطويلوقتيمضولم، للتشريحمائدةإلىالخشبيةواأللواحالنوافذبعضوحول، الباثولوجىللفحصومعمل

.للدراسةمادةوجودعدمسوىتاماجاواالدكتوريضايقماثمةيعدولم، قبلمنمثيالأرلهلممعملإلىالكشكهذا

حلبإستطاعتهكانإذاعماشيوتاالسيدوسألت، النفاذعلىيوشكالسجايرمنرصيدناأنتبينتالغذاءطعامتناولوبعد
”.منهاتحتاجهماكللكفسأحضرلىاألمرإترك، عليكال: "بقولةفأجانبى، المشكلةهذه

علىإرتسمتالذىتاماجاواالدكتورفيهمبماالتدخينمدمنىعلىالساجيرمنلديناتبقىماووزعت، باإلرتياحوشعرت
السجايرأسعارإرتفاعنتيجةقبلمنإعتادهالذىالقدربنفسالتدخينمتابعةبإستطاعتهيكنفلمالسرورعالماتوجهه

فىللتبادلكوسيلةالسجايروإستخدمت، السجايرمنقيمةأقلالنقودكانتالمدمرةهيروشيمامدنيةففىجنونياًإرتفاعا
.المعامالت

مرضحولأصدرتهالذىالبيانوكان، الجوالتبإحدىاليومفقمت، المستشفىفىبجوالتأقومأندونيومانمر
أحوالوتفقدت، مرتبةنظيفةفكانتالمرضىعنابرأما.المصلحةمبنىمدخلأمامبارزمكانفىمعلقاًالذرىاإلشعاع

فىأصبحقدالشرجوسقوطالحلقوالتهابالدمويةالبثورمنيعانىالذىالمريضأونومىالسيدأنفوجدتالمرضى
شفاعلىأنهفأدركت، إلتأمقدكانأنبعدجديدمنينزفأذنهبجوارالصغيرالجرحوعاد، الوجهمتورم، لهايرثىحالة

.الموت

وكان، البثورأوالصلعأعراضعليهاتظهرولم، حالهاعلىفالزالتمحترقاجسدهاكانالتىالشابةالجميلةالفتاةأما
البثورمنيشكونالمستشفىإلىأدخلواقدجددمرضىثمةأنووجدت.لخدمتهاجهدهمأقصىيبذلونبالعنبرجيرانها
.السوءحدتبلغالحالتهمأنغير، الدموية

الماضييناليومينخاللتناقصقدالمرضىعددأنالجولةتلكمنوإستنتجت، المستشفىإلىالمصلحةمبنىغادرت
ياسوئىعائلتىبينهموكان، تالزمهمكانتالتىالمرضىعائالتبسببينقصلمبالمستشفىالمقيمينعددأنرغم

الثالثفىتشودوالدكتوروفاةفبعدكثيراًآلمتنىحالةإكتشفتالعنابرأغادرأنوقبل.سنواتمنذأعرفهمااللتانوأواتانى
عالماتأىتشودوالسيدةعلىتبدوتكنولم، المستشفىفىوطفلتهزوجتهظلتبحروقهمتأثراًالشهرهذامنعشر

الفراشفىراقدةاليومرأيتهاحيندهشتولكنى، الصحةعالماتعليهاوبدتإصاباتأىبهاتلحقلمكما، المرض
ضيقمنتعانىأنهايفيدبما– أدرىلست، كيوشوأوأوكيناواأهلبلهجة – خافتبصوتفأجابتشكواهاعنفسألتها

رابطةتكونأنعليهاوأن، مايرامعلىسيصبحشئكلأنلهامؤكداًأواسيهاأنفحاولت، النبضفىهبوط، التنفسفى
التىالمسكينةالطفلةنحوفإلتفتت، دفيناجرحاعندهافجرلسانىعلىالطفلةذكرورودأنويبدو.طفلتهاأجلمنالجأش
؟مكروهأصابهاإذابطفلتهايعتنىمنترى، قلبىالمسكينةالمرأةهذهبكاءوفتت، تبكىوأخذتأحضانهابينترقدكانت

المرأةصدرعلىتنتشرأخذتالتىالداكنةالدمويةالنقاطيالحظلمأحداًولكن، روعىمنأهدىحتىالمكانوتركت
.المسكينة

ترتسمالسعادةيجعلأنإستطاعوقد، الطعاموحجرةالمستشفىفىالبشرمنجواالمرحةبروحهتاماجاواالدكتورأضفى
وبعد، الدرجةهذهإلىالتبذيرعنينهانىكانماوكثيراً، لهبالنسبةالمذاقحلوبداطعامناحتى، حولهمنوجوهعلى

وكانت، القنبلةحادثبعدأوكايامافىواجهتهالتىالمشاكلعنيخبرناوراحالحديثأطرافتناولالعشاءطعامتناول
نوادرعنوحدثنا، نفوسنافىوالمرحالبشرتبعثالقصصتلكتتضمنهاالتىوالفكاهاتحكاياتهبهايقصالتىالطريقة
،قبلمنمراراًمنهسمعتهافقد، علىغربيةالنوادرتلكتكنولم، الضحكفىالجميعغرقحتىصادفتهطريفةكثيرة
أستاذتاماجاواالدكتورأننسواأنرفاقىلبثوما، الحديثطوالالصمتلزمتولذلك، رفاقىعلىجديدةكانتولكنها

.تكلفدونمعهيتحدثونوراحوامكانتهله

كادواآلنسةكانتوبينما، التنفسفىضيقمنتشكووكانتدرجة40,5حرارتهاوبلغتالمساءهذازوجتىحالةساءت
مرةبردبنزلةاصبتأنكيبدو: "لهاوقلت،اإلهتمامبعدمتظاهرتصدرهاأتفحصوأخذتالكشفسماعةتناولنى
."واحدفراشفىكادواآلنسةمعتنامينرأيتكعندماأمسذلكتوقعتلقد، أخرى

رئيسهينوئىالدكتورعنبالبحثفأسرعت، اليمنىالرئةفىإلتهاببوجودأحسستصدرهاإلىأستمعكنتوبينما
لديناأنمنهعلمتعندمابالراحةأحسستوقد،السلفاميدأقراصأوالتريونوندواءلديهكانإذاعماألسألهالصيادلة

الدكتورحجرةإلىزوجتىنقلفىتعاوننىأنكادواآلنسةمنطلبتالحجرةإلىعدتوعندما، الدواءهذامنرصيد
ولكنمنهاتعانىكانتالتىوالبصاقالسعالبحالةأهتمأنعلىيجبكان.واألمطارالرياحعنبمنأىتكونحتىياتانى
.الرئوىلإللتهابالمبكرةاألعراضتلكعنتغاضيتفقدألماًتشكواتكنلمألنهالمنظراً
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؟قبلمنأكبرعنايةأوليهالمولماذاالبيكا؟مأساةعاشتأنبعدالرئوىاإللتهابمنزوجتىتنجوأنيمكنهلترى
.؟لزوجتىشئحدثإذاعائلتىأواجهوكيف؟وحيداًالحياةأستطيعكيف

.والتريونونبالجلوكوزتحقنهاأنكادواآلنسةمنوطلبتيائيكولزوجتىالعالجبترتيبقمت

1945أغسطس29
.الصفاءمنفتراتبعضتتخلهغائمطقس

المطرسببهاالتىالرطوبةإلىالصباحفىأتنبهلملماذاترى، زوجتىعلىالقلقبسببالليلخاللالنومأستطعلم
.الرئوىاإللتهابمننجتفربماتبتلولمبالرجفةزوجتىتصبلمإذا؟الخريفباقترابتنذرالتىوالبرودةالمتواصل

اإلصابةتفادىجسمانياًيستطيعمنبينهمفليس، الشئنفسلهميحدثفقدأيضاًالمرضىبقيةأمرفىأفكرأنيجب
الكاكيةالبزاتوأعطيناالنساءمنالمرضىعلىالثقيلةالصوفيةالعسكريةالبزاتحقاوزعنالقد، الرئوىباإللتهاب

جميعلتدفئةيكفىالبطاطينمنآخرعددعلىالحصولمنبدال، يكفىالهذاولكنالرجالمنللمرضىالخفيفة
.بالمستشفىالموجودين

الجميعبدا، الرجالمنالمرضىعلىوزعناهاالجيشأحذيةمنكميةوصلتناوقدأخرىمعونةطلبفىأفكروأخذت
معونةتكونبأنوعدتهنحتىاإلحتجاجوواصلنشيئاًمنهاينلنلمألنهنبالشكوىجأرنأنلبثنماالنساءولكن،قانعين

،المساواهتلكعليهتقومالذىاألساسكانمهماالمساواةإلىوتطلعهمالناسلطمعوعجبت، نصيبهنمنالتاليةاألحذية
يردنإنهنقلن، معهندارتالتىالمناقشاتخاللذلكلهنقلنا، وعندماتناسبهنالقدالجيشأحذيةأنيعلمنفالنساء

لمأحداألنالموقفهذاضايقتىوقد، ألقاربهنبإهدائهايقمنأووأطفالهنألزواجهنمعهنليأخذنهااألحذيةمننصيبهن
،كافيايكنلمهذاولكنالمساواةمبدأراعيناعليهمالمالبسوزعناوعندما.العالجأوالطعامأواإلقامةأجريدفعيكن

.تماماكالرجالالجيشأحذيةمننصيبهنيردنفالنساء

عملتحينوسعدت، العسكريةالمعونةمنجديدةشحنةالصباحهذاتلقينافقد، الصامتلدعائىإستجابتالسماءوكأن
.النساءعلىاألخيرةهذهتوزيعمنوتأكدت،والشباشبواألحذيةوالبطاطينالناموسياتتتضمنأنها

.المرضىعلىووزعتهامنهاأخرىكميةطلبتلذلك، شخصلكلكافيةبطاطينهناكتكنلم

خليجفىميسورىالبارجةظهرعلىسبتمبرأوائلفىستوقعشرطأوقيدبالاإلستسالموثيقةأنسمعناالظهروعند
اإلمبراطورانأمالوثقيةتوقيعالوزراءمجلسوأعضاءالوزراءرئيسسيحضرهل: "النبأإلىنقلمنفسألت، طوكيو

."؟بمفردهسيوقعها

ال: "تقولوإندفعت،العجوزسائيكىالسيدةفإنزعجت" أسيراً؟اإلمبراطورأخذلويحدثماذاترى: "متعجباًاحدهموقال
."جرمايرتكبلماإلمبراطورإن، الفظيعالشئهذامثلتقل

”.هناكحبيساًوسيظلريوكيوسإلىسيُأخذاإلمبراطورأنيشاع " آخروقال

اليتميةالسنتجاهيدهابإصبعكعادتهاوتشيرراحتهافوقخدهاتضعوهىحزينةبنبراتالعجوزسائيكىالسيدةفقالت
”.الزمانسالففىفعلواكماتماماًبعيداًيأخذوهأنيريدونإنهم: "فمهامقدمةفىبقيتالتى

هوماولكن، حولىمنبينتدورالتىالمناقشاتإلىأستمعوأناذلكفىوفكرت،مستحيالاألمرهذاكانربما
،هيالنةسانتفةاألخيرةأيامهنابليونقضىلقد: مشابهةأمثلةعنلنبحثالتاريخإلىالرجوعنستطيعإننا؟المستحيل

ونترقبننتظرأنهونفعلهأنيجبماكلإنالهزيمةبهمحلتحينبالدهممنبالنفىواألباطرةالقياصرةعوقبكما
.الهزيمةبهانزلتألمةيحدثأنممكنشئفكل

كلنهايةسيكونالبارجةتلكفوقأسرهأن · موقفناالوطنأرضعلىبقائهأجلومن، اإلمبراطورأجلمنوصليت
.شئ

حالةعلىقلقىللحظاتوأنسىالسوداءاألفكارهذهعناءمنذهنىأخلصحتىبالمستشفىالمرضىأتفقدوأخذت
األحذيةمننصيبهنعلىاآلنحصلنالالتىالنساءخاصةعليهموزعتالتىبالعوناتسعداءالمرضىكان، زوجتى

فقداإلبتهاجومشاركتهنثنائهنبتقبلتسمحالالنفسيةحالتىكانتولما، شاكراتأمامىبعضهنوإنحنتكالرجالتماماً
”.لىوليسإليهابالشكربافتوجهواالمدينةإدارةلكنقدمتهااألشياءهذه: "قائالوخشونةبحدةأردعليهمكنت

السيدومات،الدمويةالبثورهوواحدشئمنيعانونجميعاًوكانوا،الخطورةحدأواحلهمبلغتالذينالمرضىعددإزداد
لحظاتهاوكانت، يومينمنذالمستشفىدخلتالتىشىنىاآلنسةماتتكما، وشرجهأنفهمنحادنزيفبعدأونومى

،ماتتأنهاعملتحينالجزعوأصابنىتشودوالسيدةأرىأندونالتفقديةجولتىوإنتهت.واأللمباألنينملئيةاألخيرة
لطفلتها؟يحدثأنيمكنماذاترىالصباحهذاالممرفىرأيتهافقد، ذلكأصدقلم
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تطيركانتالتىالذبابآالفمنظرفراعنى، المشرحةحجرةنحوالهوينىسرت، للعمليتأهبتاماجاواالدكتوركان
أوجاواالسيديعاونهالعملفىمنهمكاتاماجاواالدكتوروكان، جديدمناألرضفوقلتسقرقدمبموضعأحستكلما

لعلهومهارةبخفةيعملوهوتاماجاواالدكتورأراقبلحظةووقفت، المالحظاتتسجيلفىأوكايامابجامعةالطبطالب
المرضىننقذأنبمقدورنايكونفقدالسرهذاإلىالتوصلإستطاعفإذا، مرضاناوفاةسرإلىيتوصلأنيستطيع

.المصيرهذامناآلخرين

المرضىهؤالءسجالتلدراسةالمستشفىإلىفعدت، األكلينيكةباألعراضالتشريحنتائجمقارنةعلىالعزموعقدت
منحادنزيفنتيجةماتفقدأونومىالسيدأما، حادباطنىنزيفنتيجةكوباياشىاآلنسةماتتلقد.جثثهمتشرحالذين
فكيف، كذلكاألمركانإذا؟شىنىواآلنسةتشودوالسيدةوفاةفىالسببأيضاًالنزيفكانهلترى، والشرجاألنف
؟النزيفهذاحدث

:يلىفيمايتخلصشىنىاآلنسةسجلوكان

اإلعياءمنتشكو1945أغسطس28فىمرةألولعليهاالكشفتم، عاما16ًالعمرأنثى، إيميكوشىنى
مشيدوهوالمركزىالتليفوناتمكتبمبنىمنالثانىبالطابقكانتالقنبلةسقوطوعند، واألرقوالبثورالشديد

الرؤيةوضوحعدم: لإلصابةالمباشراألثر، التفجيرمركزمنمتر500بعدعلىويقعالمسلحةبالخراسانة
،تدريجاًللشفاءوتماثلت، واإلعياءالغثيانمنالتاليةالثالثةاأليامفىعانتثم، المستمروالقئوالعاموالضعف

عليهاوظهرت، العاموالضعفباإلسهالإصابتهارغمالخفيفةاألعماللمارسةوعادت، تماماًتبرألمأنهاغير
آالمحدةزادتكمااصابتهاالتىاإلعياءحالةوطأةوزادت1945أغسطس23فىالحادالصلعأعراض
.مرةألولالبثورلوحظتحيثأغسطس27ليلةخاللالبطن

منكبيرعدد، جاف، والبنىاألسودبينماشاحبالجلدلون، سيئةالتغذية، القامةمتوسطة: الكشفنتيجة
إلىيشيرالعينلجفونالداخلىالسطح، اإلحتضارعالماتالوجهعلىتبدو، واألطرافالصدرعلىالبثور
،الرئتينتجويفعلىالطرقصدىترددعدممعواهنةاألنفاس، الداخلمنطبيعىالفم، حادةأنيمياوجود
،41الجسمحرارةدرجة، 36التنفس، الدقيقةفى130بمعدلوسريعضعيفالنبض، متضخماًالقلبيبدو

.التنفسفىحادضيقنتيجة1945أغسطس29فىماتت، تقلص

جميعاًوكانوا، الماضيةأيامالثالثةأواليومينخاللماتواالذينالمرضىجميعلحالةالشائعالنوذجتمثلالفتاةهذهوحالة
المرضىأنتماماًواضحاًأصبحذلكعلىوبناء، القنبلةسقطتعندماالتفجيرموقعمنمترألفمنأقلمسافةعلى

.غيرهممنللوفاةتعرضاًأكثرالتفجيرموقعمنقرباًأكثركانواالذين

قبيلالتشريحغرفةإلىإلىفعدت، أونومىوالسيدشىنىواآلنسةتشودوالسيدةجثةتشريحنتيجةلمعرفةمتلهفاًكنت
حتىأيامعدةيتطلباألمرألنالقليلسوىمنهأعرفولم، نتائجمنتاماجاواالدكتورإليهتوصلماعلىألطلعالمساء

وحتى، طويالوقتاًتستغرقالتحليلنتيجةيجعلالكهرباءوجودعدمأنكمانهائية،نتائجإلىويصلالتحاليليستكمل
مصدرلتوفيرجهدهقصارىيبذلأنسيراالسيدمنوطلبتشموععنالمستشفىفىبحثتليالالعملسبيللهأيسر

 ).النهرمناألخرىالضفةعلىوأوشيتانيجتسوإلىأخيراًوصلتقدالكهرباءأنالحظتقدوكنت (بالكهرباءلإلنارة

حقنتهاعندماوصرخت، الرياحعتوتقيهاناموسيةفوقهاوضعتقدوكنت، يائيكولزوجتىالعامةالحالةتتغيرلم
الالطبيبألنحقنهاتتولىأنكادواآلنسةمنأطلبأنذلكبعدوصممت، شمعةضوءعلىوالتريونونبالجلوكوز

.أسرتهأفرادعالجعادةيحسن

اليومالوفاةحوادثبعثتفقد، الحزنلفناوقدالعشاءتناولبعدالمائدةحولنجلسشيوتاوالسيدساساداوالدكتوركنت
،ذهنىفىماثالبالمررأيتهاحينمنظرهازالوال، عليناوقعاًأشدكانتتشودوالسيدةوفاةولكننفوسنافىاإلكتئاب

ستتبنىاألسنانطبيبزوجةفوجىالسيدةأنتسمعلمأ: "شيوتاالسيدفأجاب”، لطفتها؟يحدثماذاترى: "هامساًوقلت
قدالتبنىفإن، الراحةببعضأحسشيوتاالسيدمنسمعتهالذىالنبأوجعلنى، فوجىالسيدةأمرنسيتقدالطفلة؟"وكنت

أنكما، قليلبوقتالبيكابعدولدطفالالمسكينةالسيدةهذهفقدتفقد، السواءعلىفوجىوللسيدةالطفلةلمشكلةحاليوفر
.محترقةماتتالكبرىإبنتها

وقال، لينامالمشرحةمنعادعندماكعادتهالصاخبتاماجاواالدكتورصوتعلىإستيقطتالليلمنمتأخرةساعةوفى
”.الليلةوفاةحالةفثمة، هاتشياياالعيناتزجاجاتمنأكبرعددإلىسأحتاج: "المساءتحيةعلىيلقىأندون

.يطلبهمالتوفيرجهدىقصارىأبذلبأنفوعدته

1945أغسطس30
.واآلخرالحينبينممطربالغيومملبدجو
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ألجمعالمحرقةإلىالباكرالصباحفىذهبتفقدبالمطرينذرالجوكانولما، الليلخاللتشودوالسيدةجثةأحرقت
فجمعتلدينا،متوفراًيكنلمماوهو، الغرضلهذاخاصةقارورةإستخدامعلىالعادةجرتوقد، عظامهاوبقايارمادها
والصدروالوجهالرأسمنكلمنعظمةوجمعت، الصيدليةمنعليةحصلتالكرتونمنصندوقفىوالعظامالرماد

.العمللمكتبوسلمتهعليهثبتهابطاقةفوقإسمهاوكتبتالصندوقفىووضعتهاطرافألوا

القديمةالزجاجيةالبطارياتوتذكرت، تاماجاواالدكتورلطلبتلبيةالتشريحبعيناتالخاصةاآلوانىبعضتدبيرحاولت
،منهاعشرنحووإنتقيتهناكإلىفذهبت، المواصالتمصلحةمدخلقربالمكدسة) التليفوناتفىتستخدمالتى(

منبهاعلقممالتنظيفهاجيداًوغسلناهاالكربونأصابعمنأفرغناهانأبعدللعيناتاًنيةلىإالبطارياتهذةوتحولت
نفسوفى. عنهااإلستغناءالصيدلىباستطاعةكانالتىالخاليةالزجاجاتكلالصيدليةمنجمعتثم، الكبريتيكحامض
.جثثثالثعيناتإلحتواءتكفى) هيباتشى (كبيرةآنيةعلىعثرحتىالمنازلأنقاضبينتاماجاواالدكتوربحثالوقت

ألقىأنبإستطاعتىكانإذاعماتاماجاواالدكتورفسألت، التشريحنتائجعلىللوقوفمالئماأصبحالوقتأنوظننت
تتوفرحتىتنتظرأناآلفضلمن: "العلماءكباركعادةالتفكيرمنلحظاتبعدفأجابمالحظاتمندونهماعلىنظرة
.موقفهلتغييردفعهفىمحاوالتىتفلحولم”. حاالتستأوخمسلدراسةالفرصةلدى

جرحأنغير، المتاعبلىتسببتعدولمتماماً،إلتأمتوظهرىوكتفىوجهىجراحولكن، أيامبضعةفخذىآلمتنى
نشاطىانكماالحالة،بهذهعالقةلهالرطبالطقسأن، وأدركتاإللتئامإلىطريقهفىأنهرغمبشدةيؤلمنىفخذى
علىفصممت، محدوداًجهداًبذلتأنبعدالصباحهذافخذىجرحمنعانيتوقد، اآلالمهذهعنمسؤولالحدعنالزائد
أقومحتىالدمعيناتبعضطالباكاتسوبىالدكتورإلىأرسلتفقد، عملبالأبقىأنأريدالكنتولما، الفراشالتزام

.الرأحةمنقسطلفخذىيتاحبينمابفحصها

حصلتاللذينالمجهرينوأحدالدمعيناتتحملالتىالشرائحبعضلىوأرسلطلبىعلىكاتسوبىالدكتوروافق
الجلوسالسهلمنأنهأظنوكنت،الفحصلمزاولهوجلستالنافذةأمامالمنضدةفوقالمجهرفثبت، المستشفىعليهما

مجهرا، ولذلكخاللهأستخدملمطويلوقتمضىفقدالفكرة،عنعدلتأننىغيرالمجهر،وإستخدامالفراشفى
إستغرقفقطعيناتثالثفحصأنمنذلكعلىأدلوالالتركيز،عنعاجزاًووجدتنىناظرى،أماماآلشياءإختطلت

هذهفىوجدتوقد، الخطورةحدحاالتهمبلغتمرضىمنأخذتقدالعيناتهذهوكانت، كاملةساعاتثالثمنى
الدمكراتوبدت، طبيعيةتبدوتكنلمهذهوحتى، كرة80و70بينيتراوحالبيضاءالدامكراتعددأنالثالثالعينات
نواةعلىأعثرولم، طبيعىغيرنموأعراضعليهاتبدوأنهإكتشفتالنظردققتحينولكنالبدايةفىطبيعيةالحمراء
الدمكراتأنأدرىأكنلماآلنحتىولكنىمتوقعاً،البيضاءالدمكراتعددتناقصكانلقد. اآلبيضالدملخاليا

النخاععلىالتأثيرإلىيؤدىبشكلبالمرضتتأثركلهاالدمويةالدورةأنوإسنتجتبالمرضاألخرىهىتتأثرالحمراء
صعوبةوجدتكلماالمجهرعبرالعيناتإلىنظرتوكلما، الدمكراتتكوينيتمحيثوالكبداللميفاويةوالغدةوالطحال

بعضالنافذةعبرالنظرإلىوإضطررت، المرئياتبينالتمييزعنعاجزاًبصرىكانفقد، الدمكراتمالحظةفىبالغة
وقتاًالعملعلىاإلنكبابأستطعفلمباللهوعنهوينشغلاإلستذكاريكرهالذىكالولدفكنت، الحالةهذهتذايلنىحتىالوقت
أطرافمعهوتجاذبتلنفسىالغذرإلتمستمثالشخصمرفإذا، أشياءمنبىيحيطفيمادائمايشردذهنىوكان، طويال

.الحديث

األشياءأرىأننى، أصابنىلماوعجبت، المائدةفوقالمجهروتركتالعملعلىالصبرفقدتحتىلحظاتإالوماهى
منكبيراًنصيباًيتحملكانذهنىولكنعينىعلىالمسئوليةألقىأنوحاولت، بينهاالتمييزأستطيعالولكنىجيدا

.منىخيرإستخدامهيستطيعمنهناكبينمابالمجهرلإلحتفاظنفسىولمت، طويلةلفترةباإلطالعيصقلفلم، المسئولية
بآالمأشعرلمأنىوتذكرت، الخمسالحواسفقدتقدأكونأنفخشيت، البيكايوممنذأصابنىفيماالتفكيرفىوإستغرقت

،كريهةرائحةبهاتفوحكانتكلهاالمنطقةأنالمستشفىزوارجميعوأكد، خيطتعندماإاليومئذأصابتنىالتىالجروح
المحيطةواألقذارباألوساخأتأثرفلم، مفقودةكانتعندىالشمحاسةأنويبدو، الرائحةتلكأشملمألننىذلكفأدهشنى

منقدرعلىأيضاًأصبحتعندىالذوقحاسةأنكما، الحادثقبلمنهأتضايقكنتالذىوالبعوضبالذبابوالبى
صعوبةأجدأعدلمألننىالسمععلىقدرتهاإستعادتأذنىأنكما، بعدفيماالطبيعةحالتهاإلىعادتأنهاغيرالضعف

العملأواصلجعلتنىسادسةحاسةهناكولعل، حدةأكثرتبدوعندىالسمعحاسةكانتوأحيانا، لىيقالكانمافهمفى
.المرئياتبينالتمييزمثلاألخرىحواسىتعطلرغم

منوراءهعمافسألته، اإلنزعاجعالماتوجههعلىبدتوقدالحجرةإلىميزوجوتشىالسيدجاءالمساءحلولوعند
أداءفىيستمرأنيستطيعالأنهلىفذكر، المضطربةأفكارىومنالمجهرمنللتخلصالفرصةذلكفىملتمساًأخبار
لىوذكر، بالمستشفىخاصةسيارةعلىالحصوليستطعلمماوالمرضىللمستشفىاإلمداداتتوفيرعنكمسئولواجه

إذاإاللناإعارتهايرفضونولكنهماألخرىالحكوميةالمصالحبعضتملكهاالمستشفىأمامتقفسياراتهناكأن
خارجتزالالالجيشمعونةمنكبيراًجانباًأنلىوقال، بالمستشفىالخاصةاإلمداداتمنمعينةنسبةعلىحصلوا

علىيثرونالذيناإلنتهازيينجيوبإلىتذهبأواألمطاربسببللتلفوستتعرض، لنقلهاوسيلةتتوافروالالمدينةحدود
.الناسمعاناةحساب
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واإلنتهازيينفالجشعين، بالهزيمةمنىشعبيعانيهماإلىكبيراًعناءيضيفالمسلكهذافمثل، األخبارلهذهوأسفت
زعيمظهرعلىمعقوداًاآلنأملناوأصبح، الظاهرةهذهمثلشهدناأنلنايسبقولم، المدينةيحكموناآلنأصبحوا
الكبيرةالسمكةإن: "يقولقديمصينىمثلوتذكرت، نصابهاإلىاألمورليعيدوالفسادالركامهذابينمنيهبشريف
وتاشيومايجىعصورفىجرتالتىالنقيةالمياةفىتعيشصغيرةأسماكاجميعاًكناوقد، "العكرالماءفىإالالتعيش
ذاتشخصيةبينناتظهرفقد، كبيرةسمكةلنموالمالئمةالبيئةتوفرمكدرةاآلنأصبحتوقدتاريخنامياهولعل، 29وشووا
.جديدمناليابانبناءتعيدشأن

جعلتنىفقدالعملسبيللهوتيسرميزوجوتشىالسيدواجهتالتىالمشاكلتحللمالفلسفيةاألفكارهذهمثلأنورغم
.النفسيةالراحةببعضأشعر

المستشفىوأنتمدأسالكاثمةوأنالمستشفىإلىالكهرباءتوصيلإحتمالعنإشاعةالعشاءوجةتناولبعدسمعنا
بطريقيمرأصفرسلكوجوداألشخاصأحدالحظعندمااإلشاعةهذهإنطلقتوقد، أيامخاللبالكهرباءسيضاء

.الخاصإلستخدامهالجيشأقامهتليفونياًخطاكانتاألسالكهذهأنبعدفيماإتضحثم، المستشفىإتجاهفىهاتشوبورى

فىالجسمأعضاءجميعفىكبيرةتتغيراتوجدأنهليبلغنىالليلمنمتأخرةساعةفىالنوممنتاماجاواالدكتورأيقظنى
.بتشريحهاقامالتىالحاالت

1945أغسطس31
.اليومبقيةواألمطارالصفاءبينيترواحالباكرالصباحفىممطرجو

فقد، اإلمبراطوارأجلمنمصلياًالشرقنحورأسىوأحنيتالسطحشرفةإلىإتجهتأنالصباحهذافعلتهماأولكان
يعتلىوهواإلمبراطورليشاهدإحتشدالناسمنكبيراًجمعاًشاهدتإذالليلخاللأزعجنىحلماًالنائميرىفيمارأيت
غرفةإلىاإلمبراطوريقودالمتحدةالوالياتسفيرجروالسيدوكان،طوكيوخليجفىالراسيةميسورىالبارجةظهر

منإختفتقدالسفينةكانتحتىلحظاتإالوماهى، لإلقالعإستعدداًالسفينةمراسيرفعونالبحارةبدأثم، المحاكمة
جسرإمتألوقدسنتاىأسانوحديقةتقعحيثأوتانهرمناألخرىالضفةعندالسفينةفشاهدتالمنظرتغيرثم، األفق
النهرفىبأنفسهمهؤالءألقىحتىمراسيهاترفعميسورىالبارجةكادتوما، الذريةالقنبلةضاحيامنباآلالفالنهر

بجنونالسفينةإتجاهفىبعضهمسبحبينما، الوطنأرضعلىاالمبراطورإبقاءويرجونهمالبحارةيسترحمونوأخذوا
كانلقد، عرقاًجسدىتفصدوقدخائفاًمفزعاًالنوممنإستيقظتالحدهذاوعند.مراسيهارفعمنالبحارةمنعمحاولين

معسنتاىأسانوحديقةفىالقنبلةضحاياعنسمعتهاالتىالقصصأطراففيهوإجتمعت،النومأثناءنشطاًالباطنعقلى
بعيدزمنمنذذهنىإلىيتبادرلمجروالسفيرولكن، واإلستسالماإلمبراطورمصيرحولدارتالتىاألحاديثأطراف
.إندالعهابدايةعندالحربقيامدونتحولأنحاولتالتىالجماعةإلىلنابالنسبةيرمزكانولكنه

طوالإعتكفتألننىربماالتحسنفىآخذةكانتفخدىولكنالسابقةاأليامفىعنهاليومكآبةأورطوبةأقلالجويكنلم
.أمسيوم

منهمكونالطبوطالبىأوكاهاناالدكتوروكاندمائهملفحصيصطفونالمرضىفوجدتالخارجيةالعيادةإلىتوجهت
الدكتورفسألت30"الدمصفائحلفحص "عليهاكتببطاقةتحملزجاجةأمامهمالمنضدةعلىولمحت، العيناتفحصفى

كاتسوبىالدكتوركانإذاعمافسألته، الدمصفائحمنتماماتخلوالعيناتشرائحمنالكثيرأنلىفذكرذلكعنأوكاهانا
.منهاضئيلعددعلىتحتوىأوالصفائحمنخاليةإماكانتفحصتالتىالحاالتجميعانلىفأكدالمشكلةنفسيواجه

تناقصإلىراجعالدمتجلطعدمفىالسببفلعل، تشريحهاتمالتىبالحاالتأوكاهاناالدكتورمالحظاتوذكرتنى
اآلننعرففإنناكذلكاألمركانإذا: "متعجباعلىفرد.تاماجاواالدكتورإلىالنتيجةهذهبإبالغفأسرعت، الدمصفائح

وكأنالتفكيرفىغارقاًتاماجاواالدكتوروتركت”، الوفاةحدوثعلىساعاتسبعمروربعدالدمنجلطعدمسبب
وقدالمرضىجثثبعضمنإستخرجهاالتىاألعضاءبعضيقلبوراح، محيرلعزلحلمفتاحاًأعطتهقدمالحظتى

ظاهرةتلكوكانت، الحدهاذإلىالبثورإزيادعنمسئولالدمصفائحنقضأنلىوأكدالحمراءالدمويةبالبثورإمتألت
ويحدد، بتشريحهاقامقدكاتسوبىالدكتوركانالتىالحالةوكذلكتشريحهاتاماجاواالدكتورتولىالتىالحاالتفىسائدة

فحصنتيجةفإن، المجهرإستخدامإلىالحاجةدوناإلصابةدرجاتبينالفوراقالحاالتلتلكاإلكلينيكىالفحص
.الدمصفائحعددفىونقصداخلىنزيفعننتجتالوفاةأنأثبتتالحاالتتلكوتشريح

تعانىكانتالتنفسفىوضيقحادةباطنيةآالمنتيجةالشهرهذامنوالعشرينالسادسفىماتتالتىكوباياشىفاآلنسة
فقدوالعشرينالتاسعفىماتتالتىتشودوالسيدةأما.وخارجهاالبطنداخلالبثوروإنتشرت، البطنفىحادنزيفمن

فقدتايشوعصرأما1868بعامويبدأالغربيةالحضارةمظاهربواألخذاليابانفىالحديثةالدولةبناءبدايةيحددمايجىعصر29
.بشوواوتلقبالعرشهيروهيتومبراطورإلاعتلىإعندما1926حتى1912مناستمر

فىألف300عددهايبلغالطبيعيةالحاالتوفىالمعقدةالدمويةالدورةفىهامادوراالبيضاويةأوةيالكروالدمصفائحتلعب30
وينتجتماماتختفىوقديتناقصالصفائحهذهعددفإنباالشعاعالدممنهايتكونالتىاألعضاءتأثرت، فإذاالدممنالمكعبالسنتيمتر

.قوامهالدميفقدوبدونهاالتجلطعلىتساعدالدمفصفائح) الشرجأوالفمأواألنف (الجسدخارجمننزيفحدوثذلكعن



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

70www.RaoufAbbas.org

وجودبالتشريحثبتالتنفسفىضيقنتيجةاليومنفسفىماتالذىساكاىوالسيد، القلبجدارفىنزيفاًتعانىكانت
ساكىوالسيد، والشرجاألنفمنحادنزيفإثرماتفقدأونومنىالسيدأما، البطنوتجويفالصدرىبالقفصالبثور
،أحشائهوجميعرئيتهتكسوركانتالبثورأنكما، الصدرىبالقفصكثيفةبثورمنيعانىكانباألمسماتالذىنيشى
.المخفىنزيفاًيعانىكانإذامانعرفأننستطعفلممخهإستئصالعدمعلىأصرتقدأسرتهكانتولما

للنزيفالخارجىالعرضبمثابةتعدالتىالبثوروكثافة،هاصفحتمالتىالحاالتجميعفىالوفاةسببالنزيفكانلقد
الجسدداخلآخرإلىعضومنيتفاوتكانالداخلىالنزيفأنكما، األحشاءفىالنزيفمصدربإتساعلهاعالقةال

،والطحالالكبدالداخلىبالنزيفتأثراًاألعضاءأكثروكانت، اآلخريتأثرالبينمااألعضاءهذهأحدينزففقد، الواحد
.عامبوجهالمعتادمناصغرفيهاوالطحالالكبدحجمكانتشريحهاتمالتىالحاالتففى

اآلنتبيناولكننا، الذرىاإلشعاعمرضعلىالغالبةالسمةهوالبيضاءالدمكراتعددتناقصأننعتقدكنااآلنوحتى
المباشرالسببهووالنزيف، النزيفعنمسئولالصفائحفإختفاء، أيضاًالدمصفائحتشملالتىالسماتتلكمنواحدأنه

.للوفاة

أقلالبيضاءالدمكراتتقديركانحينعلى، بمكانالصعوبةمنكانتقديرهاألنالدمصفائحفحصعنتغاضينالقد
الدموصفائحالبيضاءالدمفكرات، بالمرضصلةذاتللدمالمكونةالجسمأعضاءجميعأناآلننعلمونحن، صعوبة
، ولكنالمرضنتيجةعليهاطرأتكثيرةعاديةغيرتغيراتإكتشفنافقد، بالمرضجميعاًتتأثرالحمراءالدمكراتوحتى

فراجعالصلعأما، بالمرضإرتباطهامنثقةعلىنكنلملذلك، النزيفمنالناتجةاألنيميابسببتحدثقدالتغيراتهذه
علىالضوءتلقىاإلشاعلمرضالباثولوجيةالصورةاآلنأصبحتلقد، الشعربصيالتتغذيةعمليةاضطرابإلى

.المرضذلكحقيقة

أصبحتوقدالغذاءطعامتناولنسيتلقدلكحدثماذادكتوريا: "تقولوهىالعجوزسائيكىالسيدةصوتعلىتنبهت
،"الطريقةبهذهصحتكتؤذىإنك، أودكالساجيرتقيمفلنالحدهذاإلىنفسكتهملأنيجبال، الرابعةالساعةاآلن

عالجاآلننستطيعكناإذاعمافسألتنى،قبلمنتحيرناكانتالتىالمسائلبعضالجدةأيتهاإكتشفنالقد: برقةفأجبتها
.جواباًأحرلمأنىغيرالمرض

وقد،بالحجرةرفاقىلجميعالماتشابإعدادفقمتمغلياماءلىأحضرتسائيكىالسيدةلىأعدتهالذىالغذاءتناولوبعد
السيدمنهيعانىكانالذىاإلسهالوتوقف، للشفاءشيوتاوالسيدساساداالدكتورفتماثل، اليومالتحسنعالماتعليهمبدت

بشكلحالتهاوتحسنتالحمىزايلتهافقدزوجتىأما، الخطرمرحلةياماواآلنسةسوسوكيداالسيدةوتجاوزت، كادويا
.تاماجاواالدكتورعلينايقصهاكانالتىالطرائفبسببالضحكفىمستغرقينالليلمنكبيراًجانباًقضيناوقد، عام

1945سبتمبرأول
.غائمممطريوم

نتيجةعلىوظهرت، الصباحفىإالذلكأكتشففلمعميقنومفىأغطكنتولكنىالليلةهذهالمطرمنفراشىإبتل
.حادةبردنزلةأعراضلذلك

بلوغعنبالعجزأحسستعندمامتاعبىوزادت، مدارارامطراًبإنتظامتمطرالسماءكانتالنوممنإستيقظتعندما
مفراًأجدلمالمطرحدةتخفحتىطويالوقتاًإنتظرتوبعدما، صباحكلإليهالذهابإعتدتالذىالخاصالمرحاض

،يظللهكانالذىالبعوضمنالهائلوالعددالمكانقذارةراعتنىوقد، المستشفىمرحاضإلىوالتوجهمظلةإستعارةمن
إلىذهبتاإلفطارتناولوبعد.األميبيةالدوسنطاريالوباءتعرضناوإالحلبالالبقاءتحتملالالمسألةهذهأنوأيقنت
كيتاءووالسيدسيراالسيدمعالمسألةوناقشت، منهماعانيتاللذانوالسعالالشديدالصداعمنالرغمعلىالعملمكتب

،صحىمرحاضببناءوعداًسوىينااللمولكنهماالمواصالتمصلحةمعالمشكلةهذهحلحاوالأنهمامنهمافعلمت
لمنعالحفرةتلكفىكالليزولالمطهراتبعضبصبيقوماأنمنهمافطلبت، جادعملإلىيترجملمالوعدهذاولكن

بالمستشفىالنوعهذامنمطهراتأىوجودلعدمإعتذراولكنهماذلكعلىفواقفا، الذبابعلىوالقضاءالعدوىإنتشار
لتلبيةالبشرطاقةيفوقجهدايبذالنالمسكينانهذانأنالواضحمنوكان.منهاكميةعلىالحصوليستطيعالموأنهما

لىفذكرا، عامةبضفةاألحوالعنوسألتهمافوقهوجلستخشبياًصندوقاًفسحبتبالتعبوأحسست.المستشفىحاجات
أسالكمنكميةعلىحصالوأنهما،جراحهمامنشفياأنبعدالعملالىعاداقدياماموتووالسيدتاكامىاآلنسةأن

لهذافسعدت، اليومهذانهايةقبلالمستشفىإلىالكهرباءتوصيلسيتمأنهأبلغاهماالكهرباءإدارةعمالوأن، الكهرباء
العملمكتبأغادرأنوقبللحظةالحديثأطرافمعهماوتبادلت.لنابالنسبةملحةضرورةالكهربائيةاإلنارةألن، النبأ

فىسيزورنابطوكيواإلمبراطوريةبالجامعةالجراحةقسمإلىينتمىالذىتسوزوكىالدكتورأنمفادهارسالةجاءتنى
.الذرىاإلشعاعإصاباتعلىالمترتبةالمشاكللمناقشةسبتمبرمنالثالث

هوأحدهماوكان، التطوعسبيلعلىإليناهيروشيماأطباءمنطبيبينبإنضمامالصباحهذابالمستشفىالعاملينعددزاد
إيتاءوكوالدكتورفهواآلخرأما، هيروشيمامنالقريبةهاكوشيماضاحيةفىالمهنةيزوالكانالذىناجاياماالدكتور
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شفياثمبالحروقأصيباقدوكانا، عمرهمنالخامسالعقدمطلعفىوكالهما،المدينةأحياءبأحدعيادةيديركانالذى
.بهمافرحبنا

الشاىمذاقجعلنىوقدالماتشاإرتشافبعدفراشىإلىفآويت، الطعامفىبالرغبةأشعرلمالغذاءموعدحانوعندما
.التحسنببعضأحسالمرودفئه

،دمارمنهيروشيماأصابلماإستاءوقد، هورىالدكتوريدعىبأوساكاالطبيةللجميعةممثلاليومظهربعدزارانى
أنوبعد.أوساكامغادرتهقبلإليهأبلغتالتىالرسميةبالتقاريروردومايتصورهكانمايفوقالدمارحجمأنوالحظ

أنتعلمأنيجب: "قالئالفأجبتهطبيةمشاكلمنالحادثعلىترتبمالمواجهة، فعلناهعماسألنى، حدثلماأسفهأبدى
كانتماتستنتجأنتستطيعثمومن، فقدواأوقتلواقدالبيكايومبهيروشيماموجودينكانواطبيبا190ًبينمنطبيبا72ً

شجاعةفبفضل، لمستشفانابالنسبةبالوضعأخبركأنأستطيعولكنى، الحادثبعدالمدينةفىالطبيةالخدمةحالعليه
لخدمةتصدوافقد، الموقفمواجهةإستطعناطفيفةإصاباتهمكانتالذينالمصلحةوموظفىالمستشفىهيئةوجهود

المصلحةومبنىالمستشفىمبنىفىالنارإندالعمهمهتمصعوبةمنوزاد، المستشفىعلىيتدفقونكانواالذينالمرضى
لدينايكنلمبأنهفأجبته، القنبلةسقوطعندبالمستشفىالمجودينبالمرضىفعلناهعماهورىالدكتورفسألنى”.لهالمجاور
أمناًأكثرمكانإلىالمرضىونقلنايونيومناألولاألسبوعخاللالمستشفىبإخالءقمناألنناالداخلىبالقسممرضى
.كارثةوقوعحالةفىالطوارئلمواجهةخاليةالمستشفىتصبححتىسالمتهملضمان

إخالءإلىدفعتنىالتىالدواعىتكنلمربما: "لهفقلتالمستشفىإخالءعلىإقدامىدواعىعنهورىالدكتورفسألنى
للمصلحةالمجاورةالعسكريةالمدرسةبإخالءقامالجيشأنالحظتعندماساورنىالشكولكن، بالبذاتالمستشفى

جنوبىتقعالتىومستودعاتهمخازنهينقلأخذالجيشأنكما، للمدينةالمجاورةالمترفعاتمنطقةإلىطالبهاونقل
،بالثكناتمنهممحدودعددوترك، خارجهاالجنودوترحيلالمدينةعلىالجويةالغاراتتعددالىباإلضافةهذا،المدينة

، كماللهجومتعرضهاحالةفىالمدينةعنالجالءفىيفكرالجيشأنكلهذلكمنفإستنتجتحيلةبالكانواهؤالءأنغير
رددت، شديدلقصفتتعرضالكبرىمدنناكانتفعندما، المستشفىإخالءقرارإتخاذإلىدفعنىآخرشئثمةأن

أنكما، مدينتامصيرعلىالقلقإلىذلكودفعنى، محدودةالقصفهذاعلىالمترتبةالخسائرإنتقولبياناتالصحف
للقصفالمدينةتعرضحالةوفى، جانبكلمنالعسكريةالمنشآتبهتحيطإذعليهيحسدالبموقعيتمتعالمستشفىهذا
أنتعتقدأال، المدنىللدفاعكافيةإستعداداتهناكتكنولم، العسكريةالقيادةمنبدالالخطأبطريقالمستشفىيصابقد

إذاالمدينةيغادوراأنالخارجيةالعيادةمرضىمنأيضاًطلبتلقداإلخالء؟قرارإلتخاذكافيةمبرراتكلهاهذه
الثانىالطابقإستخدمواالذينالمدنيينالحراسبعضمنإالخالياًالمستشفىكانالذريةالقنبلةسقطتوعندما، إستطاعوا

،الجروحتلكقصةعليهفقصصتجهىفىتبدوالتىالجراحعنهورىالدكتورسألنىثم”.لهمكمأوىالمستشفىمن
،معنامتعاطفذكىالطبعهادئرجلفهوإليهالحديثراقنىوقد، اإلصابةظروفحولداراتالتىأسئلتهعنوأجبت
.الزيارةلهذهباالرتياحفشعرت

كيتاءووالسيدبالسيدالفراشينوحجرةاألشعةقسمبينيقعالذىالممرفىوإلتقيت، المرضىعنابرأتفقدبدأتالمساءقبيل
حضانةدارإلىالطفلةسيرسلونأنهموعلمت، توفيتالتىتشودوالسيدةإنبةيالعبونوهمالممرضاتوبعضيامازاكى

صندوقاًيامازاكىالسيدثبتوقد، إلطعامهاالكافىالحليبلديهايتوافرالالطفلةتبنتالتىفوجىالسيدةألنأوجينافى
التىاليتيمةالطفلةهذهحالفإن، البكاءفىاإلنفجارمننفسىأتمالكفلم، الحضانةدارإلىالطفلةفيهليحملدراجتهفوق
وألنها، الناسبحبتتمتعالطفلةهذهألنبالطمأنينةشعرتولكنى، أمهاوفاةبظروفذكرنىاأللممعاناةبعدوالداهامات
.ستأويهاالتىالدارفىالراحةتجدقد

الموضوعهىاإلمبراطورنفىإشاعةوكانت، الحديثأطرافوتجاذبناالمائدةحولجلسنا، العشاءطعامتناولبعد
لمولما، الطعامحجرةفىوحدىوتركونىالنومحجرةإلىاآلخرتلوالواحدينصرفونرفاقىبدأحتى، لحديثناالرئيسى

السيدةطفلةمشكلةأنكما، رطباًاليزالكانالفراشألنالنومأستطعلمولكنى، فراشىإلىآويتإليهأتحدثمنأجد
كانالقنبلة، لقدحادثخلفهمالذيناليتامىتذكرإلىالطفلةهذهأمرفىالتفكيروجرنى، تفكيرىعلىسيطرتتشودو

منالحياةقيدعلىبقىمنآخركانتالتىجدتهاماتتكماأقاربهاجميعفقدتعمرهامنالثامنةفىطفلةبالمستشفى
والديهماعنليبحثاالمستشفىإلىجاءاعمرهامنالثامنةتبلغالتىأختهمععمرهمنعشرالثالثةفىوصبى، أسرتها
السيدتبنىوقد، العالمهذافىوحدهماالطفلينهذينوتركاذلكبعدماتاولكنهما، األكبروشقيقهماأمهماعلىفعثرا

فىالتفكيروجرنى، المستشفىفىفردكلإهتمامموضعأصبحواالذيناألذكياءالمهذبيناألطفالأولئكميزوجوتشى
فىإالجفونىالنوميطرقولم، والحزنبالواحدةإحساسىوزادرعايتهتتولىالتىوأمىولدىتذكرإلىاليتامىهؤالء
.الليلمنمتأخرةساعة

1945سبتمبر2
.مطرزخات

قوسفىالمحطةالنوافذعبراألفقفىمحملقاًفراشىعلىمستلقياًطويالوقتاًوقضيت، الصباحهذاهادئاًالمستشفىكان
الحجرةإلىجاءتحينخلوتىالعجوزسائيكىالسيدةوقطعت، المطرزحاتبسقوطإيذاناًالسماءفىإرتسمالذىقزح

."!اآلنحتىالفراشفىراقداًزلتوال، جاهزاإلفطارطعام، دكتوريالكحدثماذا: "قائلةتنادينى
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آكلأنحاولت، الطعامحجرةإلىالطريقفىالعجوزسائيكىالسيدةإثرفىالفراشمننهضتثموتثاءبتتمتطيت
،شرباًأوطعاماًأستسغفلم، الطعمعديمكانولكنهالماتشامنكوباًفأعددت، لىبالنسبةلهطعمالكانالطعامولكن
منألرقدحجرتىإلىعدتحتىنفسىعلىوتحاملتللمعدةدواءفتجرعت، نفسىعافتهشيئاًأتناولأنحاولتوكلما
أبلوحتىالرقادأستطيعأكنلمولكنى، حادةبردنزلةأصابتنىفقد، رأسىفىبثقلوأحسستمزكوماًأنفىكان، جديد
سألتوحين، المستشفىفىالحالهوكماهناكهادئاًشئكلكان.المصلحةمبنىقاصداًالفراشفغادرت، المرضمن
أولعندىاليومهذاوكان، لهامعنىاللىبالنسبةاأليامكانتاآلنحتى، األحدهواليومأنلىقيلالهدوءذلكسرعن
بالنسبةالراحةيوماآلنمنذاألحديوماصبحلقد، األسبوعأياممنغيرهدوننفسىفىأثراًيتركالبيكاوقعمنذيوم

السكونوهذا، المستشفىعاشهمااللذانوالضوضاءالجبلةعلىإعتدتفقد.لهأسترحلمأنىغير، بالمستشفىللعاملين
.باإلنقباضأشعريجعلنىالمطبق

يكنولم، قبلذىمنأكثرالسنفىتقدماًأكثربداوقدحجرتهفىوحيداًيجلسالعامةالشئونرئيسأوشيوالسيدكان
جدرانهاإكتستكئيبةحجرةفىيقيماآلنولكنه، البيكاقبلجميلةأنيقةحجرةيشغلكانفقد، حاالمنهأحسنمكتبه

.الحريقآثارتحملحجرةيشغلالحروقأصابتهعجوزاًرجالكانلقد، حقيرمنزلفىالمطبخغرفةتماماًتشبهبالهباب
علىوجودهاإدعيتالتىالصحةعالماتفإمتدحت، برأسىجالتالتىاألفكاررغمالبشرمنجواًاشيعأنوحاولت

عباراتىعلىفرد، المصلحةحجراتبقيةدمرتكماتماماًيدمرلممكتبهألنمحظوظإنهلهوقلت، أوشيوالسيدوجه
حتىللنافذةالمقابلالحائطبجوارفراشىأضعترىفكماجاففراشفىأناموأنامحظوظاًأكونألكيف: "بقولههذه

"؟معىتكونأنيسعدنىفكمهناإلىفراشكتنقلاللماذا، المطرمياهأتفادى

.المستشفىإلىعدتثمقليالوتحدثنا، المطريتوقفلمإذاغرفتهإلىأنتقلبأنووعدتهفشكرته

نظارتهفوقمنإلىونظر، التشريحنتائجحولالمالحظاتبعضيعدالطعامحجرةفىجالساًتاماجاواالدكتوروجدت
يزيدأندونبمذكراتهاإلنشغالإلىعادثم”.تسوزوكىالدكتورمحاضرةموعديوافقكماميالدىعيدغداًيوافق: "قائال
وعلمت، الطقسعنيتحدثانشيوتاوالسيدساساداالدكتوركانحيثالعملعنأعطلهالحتىحجرتىإلىفعدت، شيئاً
منالمستشفىمغادرةيعتزمساساداالدكتوروأن، ساساداالدكتورفيهلقيمسينوفىمسكناًدبرقدميزوجوتشىالسيدأن

مغادرةفىففكرت، بدورهالمستشفىلمغادرةيتأهبشيوتاالسيدأنكما، الهطولعنالمطريتوقفعندماجديد
.رأسىمنالفكرةهذهأطردجعلنىهنامكانىأنيقينىولكن، أيضاًالمستشفى

1945سبتمبر3
.مطرزخات

جميعاًوكنا، مبتالشئكلأصبحفقد، الكآبةمنجوالمستشفىعلىخيمولذلك، المطرتوقفعالماتاألفقفىتلحلم
،شئكلمنتفوحالعطنرائحةوأخذتوفراشناثيابناوإبلتبالمياهالمبنىحوائطونضحت، العظامحتىنرتجف
فىإستخدماوقدالمطبخمدخلقرببالمستشفىللعاملينخاصحمامبإقامةيامازاكىوالسيدإيماتشىالسيدقاموباألمس

براحةنتمتعيجعلناساخنبحماماآلنننعمأنوبإستطاعتنا، الزنكوصفائحالصخوروبعضقديمحديدىأنبوبإقامته
يومكلنغتسلأنإستطعنافإذا، البيكاوقعمنذيغتسللممعظمناألن، الجافةاألخشابلديناتوفرتإذاوالذهناألعصاب

.المطرمتاعبتحملعلىسيعينناذلكفإنالحمامبدفءوننعم

المستشفىوسورالمصلحةمبنىبينفيمايسيرالمنظركئيبهزيالكلبالمحتالصباحهذاالمرحاضمنعودتىأثناء
مطبخمنبالقربعليهاعثرقديكونربماالتىالخضرواتبعضأنهإكتشفتعليهعثرشيئاًفمهفىأمسكوقد

تساقطقدالكلبشعرمعظموكان، نباتيةهيروشيمافىالكالبأصبحتلقد!، األسىإلىيدعومنظرمنياله، المستشفى
بعدالمدينةأصابماإلىيرمزالكئيببمنظرهالكلبهذاكانلقد.أيضاًالذرىاإلشعاعمرضمنيعانىأنهفإستنتجت

.القنبلةسقوط

صدرهاوإنشرحتفاؤلهاكانفقد، سائيكىالسيدةمعبالحديثوالتمتعاإلفطارلتناولمبكراًالطعامحجرةإلىذهبت
.نفسىفىالقوةيبعثان

عنابرإلىذهبتفقد، اليومظهربعدالذرىاإلشعاعمرضحولمحاضرةإلقاءيعتزمتسوزوكىالدكتوركانلما
المالحظاتبعضوكتابةالمرضىأحوالوإستطالعبطاقاتنامراجعةفىالوقتمعظموقضيتاإلفطاربعدالمرضى

أدخلواالذينالجددالمرضىبعضهناكأنفوجدت، الفرصةسنحتإذامحاضرتهعلىللتعقيبإستعدادعلىأكونحتى
بعدطبيعيةكانتحالتهمأنعلىيصرونألنهماآلخرينالمرضىعنيختلفونولكنهمالبثوريعانونممنالمستشفىإلى

.شعرهيفقدبدأقدبعضهموكان، أيامأربعةأوثالثةمنذإالالمرضبأعراضيشعرواولم، القنبلةسقوط

األقدامعلىسيراًالمستشفىوأطباءالطبطالبىبصحبةجوتشىيامافىإيبىجىبنكخرائبقصدتالغذاءتناولبعد
فىمرةآخرتجولتمنذطويلوقتإنقضىقدوكان، تسوزوكىالدكتوراألستاذبلقيهاالتىالمحاضرةإلىلنتسمع
كانتالمنازلهذهومعظم، وهناكهناالحطاموسطأقيمتأكواخاًرأيتعندماكثيراًفتأثرت، المخربةالمدمرةالمدينة
.الصاجوألواحالخشبعروقمنمقامة
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أنالمقررمنوكان، باشىإينارىمنبالقربالترامخطعلىإيبىجىبنكيشغلهالذىالخرسانىالمبنىبلغناقليلوبعد
فىوالحت، الخليججهةمنهيروشيماخرائبعلىتطلنوافذهاكانتالتىالثانىالدورحجراتبإحدىالمحاضرةتلقى

واضحةوإيباأوجيناأحياءوبدت، البنكلمنبىالمقابلالجانبعلىتقعكانتلوكماتامبوضوحشيمانينوجزيرةاألفق
بدتوقدالمحطمةهيروشيمامدينةمنظرفشدنىالبنكمبنىمنخطواتبعدعلىتقعوكأنهاالجنوبصوبللعيان

التىالكبيرةالمدينةتلكمايوماًتكنلموكأنها، الصيادونيسكنهاالتىالصغيرةالقرىإحدىوكأنهاالمساحةصغيرة
.هيروشيماخليجعلىتطل

،المحاضرةإلىلإلستماعالحضورمنالناسمنعتالمطرظروفأنويبدوا، محدوداًالحاضرينعددأجدأنأدهشتنى
األصدقاءبعضالحاضرينبينوكانهيروشيمامدينةفىاألطباءعددتناقصإلىترجعالحاضرينعددقلةكانتوإن

.الحياةقيدعلىبالبقاءالتهنئةفتبادلناالقدامى

وآخرونالباثولوجىأستاذمياكىالدكتورومعهماتسوزوكىاألستاذبصبحةالطبيةاإلدارةرئيسجيماكيتاالدكتورجاء
إلقاءفىاإلمبراطوريةطوكيوبجامعةالجراحةأستاذتسوزوكىالدكتوربدأقصيرةمقدمةوبعد، قبلمنأعرفهمأكنلم

،تفجيرهاعنتنجمالتىالقوةمدىعنتحدثثم، الذريةالقنبلةتطوروراءتكمنالتىالنظرياتبمناقشةفبدأ، محاضرته
وآثار، التفجيربعدالحرارةدرجةإرتفاععننجمتالتىواإلصابات، هيروشيماقنبلةتركتهالذىاألثرإلىوإنتقل

.اإلشعاعاتإمتصاصموضوعأخيراًناقشثم، اإلشعاع

التىالتشريحيةالنتائجحولمحاضرةبإلقاءمياكىالدكتورقاممحاضرتهإلقاءمنتسوزوكىالدكتورإنتهىأنوبعد
بعضضايقنىوقد، مستشفانافىإليهتوصلناعماذكرهمايخرجولمالذرىاالشعاعمرضىجثثفحصعلىترتبت
وقد، واجهناهاالتىالمتاعبنفسواجهألنهعليهباإلشفاقشعرتأنىغير، قبلناالنتائجهذهإعالنفىلسبقهالشئ

،الموضوعهذاحولالتساؤالتمنالكثيرلديناكانتفقد، الدمفىاإلشعاعتأثيرعنبحديثهخاصةبصفةإستمتعت
.لهومؤكدةالمستشفىفىإليهتوصلنالماتماماًمطابقةالمحاضرأفكارخالصةجاءتوبذلك

تاماجاواالدكتوركانفقد، إليهاتوصلناالتىالنتائجوتنظيمتلخيصضرورةفىفكرتالمستشفىإلىعودتناوأثناء
جمعتحجرتىإلىعدتوعندما، اإلكلينيكيةاألبحاثعنبالتوقفأخذلهأنأشأولمالباثولوجيةأبحاثهفىمنهمكا

بعدمامحاولتىعنعدلتوأخيراً، صعبةالمهمةبدتكلماالجهدمنالكثيربذلتوكلما، ترتيبهاوحاولتمالحظاتى
منإليهتوصلناماوتخليصاإلحصاءاتبتحليلإكتفيتإذاأحسنبصورةالعملمواصلةأستطيعولعلى، اليأستملكنى

.البعضببعضهاالمختلطةالمبعثرةمالحظاتىترتيبمحاولةمنبدالإستنتاجات

يريدساساداالدكتوروكان، اليومظهربعدسمعناهماشيوتاوالسيدساساداالدكتورعلىقصصتالعشاءتناولبعد
.سنيوإلىالرحيلوبينبينهحالالذىاألمطارهطولإستمراروضايقه، الصبربفارغالمستشفىمغادرة

اآلنسةمنطلبتولذلك،اآلخرينالمرضىبعضمعتمزحسمعتهاعندماسررتوقد، المساءهذازوجتىحالةتحسنت
.أيامبضعةحالتهابمراقبةتقومأنعلىبالتريونونحقنهاعنتتوقفأنكادو

1945سبتمبر4
.ممطرغائمطقس

إليهتوصلنامايتضمنتقريرلكتابةالضروريةاإلحصائيةالبياناتوتجميعأوراقىترتيبفىالصباحفترةمعظمأنفقت
منإليهتوصلناماأنثقةعلىكنتوإن، فأهملتهالعملعلىالمثابرةوفقدت، أخرىمرةاإلرتباكإلىعادثم، نتائجمن

فإن، المدينةواجهتهاالتىالظروفعنكتبماكليفوقتقريربكتابةكفيلالمرضىألحوالمتابعتنانتيجةمعلومات
األوضاعحقيقةعلىاإلطالعفرصةلهمتتحفلم، قصيراوقتاإالفيهايمكثوالمالمدينةخارجمنأتواالذينالباحثين
أبدأأناآلنحتىأستطعلمأنىغير، المدينةفىالوقتطوالأقامواالذينألولئكأتيحتمثلماالمرضىحاالتومتابعة

.الساجيروتدخينالشاىأكواببعضإلرتشافقليالفإسترحت، التقريركتابةفى

قدومهأتوقعأكنلمضيففجأةحضر، التقريرإعدادفىالعمللمتابعةمكتبىإلىالغذاءطعامتناولبعدعدتوحين
وأسعفنى، البيكاحدوثبعدأيامبضعةلمساعدتناتطوعقدالرجلوكان، موتوهاشىالسيدهوبمقدمهرحبتولكنى
.الجراحيةالعمليةلىأجرىعندماكاتسوبىالدكتوربمساعدةقامكما، مصاباالمستشفىإلىجئتعندما

تلكوكانت، الضواحىخطوطعلىتعملالتىالترامعرباتمنعربةداخلموتوهاشىالسيدكانالقنبلةسقطتعندما
سقوطفورقطعقدالكهربائىالتياركانولما، هيروشيماإلىالطريقفى31آتشىأتسوكامحطةللتوغادرتقدالعربة
خطمتتبعاهيروشيماإلىوصلهناكومن،كوئىمحطةحتىاألقدامعلىيسيرأنموتوهاشىالسيدإضطرفقد، القنبلة
كاتسوبىالدكتوربمعاونةوكلف، اللهبمنألسنةإلىالمدينةتحولتحتىالمستشفىإلىيصلكادوما،الترام

لتطهيرالالزمالماءغلىفىإلستخدامهااألخشابجمعمهمةإليهأسندتثم، العملياتغرفةتنظيففىوالممرضات
.الجراحةأدوات

.هيروشيمامنالغربىالجنوبإلىأميالأربعةنحوبعدعلىمياجيماإلىالطريقفىتقعقريةاتشىاتسوكا31
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إستطاعلمامعاونتكفلوال، موتوهاشىسيديابالكثيرلكمدينإننى: "لهوقلتبحرارةالتحيةبادلتهحتىآراهكدتوما
."الحياةقيدعلىالبقاءهناالكثير

،النجاهلىيتوقعيكنلمأحداًأنمنهوعلمت، خدماتمنلناأداهماقيمةمنيهونأنوحاول، جمبتواضعكلماتىفتقبل
هذاأنويبدو.والممرضاتاألطباءإياهاأوالنىالتىالفائقةالعنايةإلىالحياةقيدعلىبقائىفىالفضليعزىوأنه

سقطتعندمابهامرالتىالتجربةعنبسؤالهالموضعأغيرأنفحاولتالحرجفىموتوهاشىالسيدأوقعقدالحديث
.القنبلة

تسيروكانت، آتشىأتسوكامحطةلتوهاغادرتقدالترامعربةكانت، مهولةتجربةكانتلقد: "ملياأطرقأنبعدفأجاب
نحووعدوافيهامنكلوقفز، فجأةالترامعربةوتوقفت)، دُن (هائالدوياسمعتعندماللجراحةمياكىمستشفىبمحاذاة
فوقترتفعضحمةسحابةرأيتعندئذ، العامالطريقنحوفعدوتللخطرتعرضاأكثرالمحطةتكونأنفخشيت، المحطة

.ذهبيةشاشاتوكأنهاتبدوجميلةصغيرةساحاباتتتناثركانتالكئيبةالسحابةتلكجانبىوعلى، هيروشيما

بينفيماإحترققدشئكلوكان، الظهرنحويوكوجاواوبلغت، كوئىإلىوصلتعندماصباحاالعاشرةالساعةوكانت
سيدةهناككانتحيثالحريقيدركهالمالتىالمنازلبأحدفإحتميت، عزيزمطريتساقطوبدأوهيروشيمايوكوجاوا

وصلتوعندما، العملفرقبإحدىملتحقةكانتأنهاويبدو، تعدولمالدارمنخرجتالتىإبنتهامناديةتصرخعجوز
ميتارجالشاهدتاألولىالحراسةنقطةوعند، تحترقالجسرقوائمكانتالحديدىالخطيبعرهالذىميساساجسرإلى

الرابعةالساعةوكانت! مفرغمنظرمنياله، بصعوبةأنفاسهميلتقطونالمياهصهاريجداخليجلسونالناسمنوكثير
سخونةنتيجةبلىقدحذائىكانحتىالمصلحةإلىأصلكدتوما، المصلحةمبنىإلىوصلتعندماالظهربعد

.وذوبانهاألسفلت

هناكوكان، السماءمنتهبطانمظلتانشاهدتأننىجيداأتذكرولكنى، المدينةعلىألقيتالتىاقنابلعددأذكرأكادوال
طياريهاوأنأصبيتقد29-بالطائرةأنظنواوقدفرحينيصفقونوهممعىيرقبونهاجندياثالثينأوعشريننحو

.النجاةيحاولون

وبعد.اإلنصراففىإستأذنثمالقصفتلتالتىاألولىاأليامخاللتجربتهمنأطرافايقصموتوهاشىالسيدوإستمر
إعجابهيبدىكانفنعدماوصفها،التىالذهبيةالسحبتزينهاالتىالجميلةالسماءذهنىفىأتصورأنحاولتتركنىأن

فىهدىغيرعلىنسيركناكما.تتداعىكانتالتىبيوتناأنقاضتحتالموتمنالنجاهنحاولنحنكنا، السماءبمنظر
خارجها،لهغيرهمرؤيةعنتماماتختلفالمدينةداخلللبيكاالناسرؤيةكانتلقد.الظالملفهاالتىالمدينةشوراع

كانوامنأما، بصعوبةطريقهميتلمسونالناسجعلداكنأسودبسحابمكسوةالمدينةداخلكانوالمنالسماءفبدت
.رهيبإنفجارصوتسمعواقدكانواوإن، المنظرجميلةاللونذهبيةسماءشاهدوافقدالمدنيةخارج

الطبقاتمتعددةاللونسوداءكبيرةكانتبأنهاالسحابةوصففقد، مالحظتهدقةموتوهاشىالسيدروايةفىأعجبنىلقد
.اللونفىعنهاتختلفأخرىسحاباتالسحابةبتلكيحيطكانأنهقبلمنأسمعلمولكنى، الغرابعشنباتمثلتتفتح
،جميلةكانتالسماءأن32وفوروإتشىفوتشوسكانمثلهيروشيماخارجيقيمونكانواالذينأولئكمنعرضاسمعتلقد

الدمارتحتهيخفىكانالخارجمنالمشهدراقبوالمنبداالذىالجمالفهذا، يومذاكالسماءجمالسراآلنتبينتولكنى
.لسكانهاوالموتالعظيمةللمدينة

1945سبتمبر5
.صحواالسماءوأصبحإنقشعتأنالغيوملبثتماثماليومبدايةفىغائمجو

يعوقالمطركانربما، الصفويكدرمايحدثأندون33التيفونموسمبدايةيحددالذىالمائتينبعدالعاشراليوممر
زئيربسبباألمسليلةمتقطعانومىكانلذلك، شديدةضوضاءمحدثةبقوةتهببدأتالرياحولكن، العواصفهبوب

.تماماالذهنخالىكنتالصباحفىإسيقظتعندماولكن، يطاردنىماشيئاأنوحلمت، الرياح

فذهبت، المصلحةإلىوصلتقداليوميةالصحفبعضأنوسمعت،الماتشامنمركزكوبمعاالفطارطعامتناولت
لمأوشيوالسيدأنكما، بعدتصللمالصحفأنعلمتعندماظنىخابولكن، اإلستسالمعنشيئاأقرألعلىهناكإلى

منبهقمناماأنوعلمتالخارجية،ووزيراألركانهيئةقبولموضعكانالمشروطغيراإلستسالمأنسوىشيئايسمع
الوزارةتكافئأنوتمنيتالنبأذلكلسماعفسعدت، شاملتقريرفىالمواصالتوزارةإلىأبلغقدالبيكامنذجهود

.جهدمنبذلواماعلىمعىالعاملين

جريدةمحررماتسوموتوالسيدزارنىعندماالمالحظاتبعضكتابةفىالصباحفترةبقيةوقضيتحجرتىإلىعدت
 ).واالقتصادالصناعة (جيوكيزاىسان

بعدعلىتقعفمدينةفوروإتشى، أماالتاللخلفوتختفىالتفجيرمركزمنمتر5000بعدعلىهيروشيماشرقتقعقريةفوتشو32
.هيروشيماشمالأميالثالثة

.خاصاسماإمنهكلويحملمتقاربةفتراتعلىالخريففصلمطلعفىاألقصىالشرقمنقطةيصيبممطرإعصارالتيفون33
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التىالحاالتأنواعتسوزوكىالدكتوراألستاذبهاصنفالتىالطريقةبنفسإليهاتوصلناالتىاإلكلينيكيةالنتائجرتبت
تنقصنىوكانت، االشعاعومرض،الضوءبريقوحروق،اإلنفجارجروح: وهىاألمسمحاضرةفىلهاعرض

المرضىأنكما، خاصةبسجالتعندئذنحتفظنكنلمألنناالمستشفىإلىأدخلواالذيناألوائلالمرضىعنالمعلومات
وقمت.بعدفيماالمستشفىأدخلتحالةمائتىلنحوسجالتلدينايتوافرأنهغير، جميعاماتواإهتمامىموضعكانواالذين

وكانت، التفجيرومركزاإلصابةعندمواقعهمبينوالمسافةالدمفحصونتيجةوالشواهدلألعراضوفقاهؤالءبترتيب
فقدناكما، تمامادمرتقدكانتوأدواتنامعاملناألنبالغةقيمةذاتمياكىوالدكتورتسوزوكىالدكتورمحاضرة
بعدفترةوقضيت.النتائجإلستخالصالضوريةوالفنيةالعلميةالمعلوماتتمامانجهلفكنا، الخارجىبالعالماإلتصال

ودعتللحظاتإالالعملعنأتوقفولم، المصلحةمنعليهحصلتالورقمنمسطحعلىكبيرجدولإعدادفىالظهر
التدخينفىواإلفراطالشديدالتركيزثمنأدفعبدأتالمساءحلولوعند.سريعةوجبةوتناولتساساداالدكتورفيها

أنوبعد، يتحسنحلقىفأخذالصودابيكربوناتمنقليالوتجرعتالغرغرةبعضفتناولت، معدتىوآلمتنىحلقىفإلتهب
.فراشىإلىوآويتمعدتىفىبالراحةأحسستمراتعدةتجشأت

1945سبتمبر6
.ينقشعأنيلبثماثمأحياناالسحابفيهاينتشرصافيةسماء

بعدأخرىمرةالشمسورأيناأسابيعمنذمرةألولنقياوالهواءصافيةزرقاءالسماءوأصبحتاليومالشمسسطعت
عليهاحصلناالتىالملونةاألعالمحتىوالمالبسالفرشمثلالشمسفىمبتلأوراطبشئكلفوضعناطويلغياب
.البهجةمنوشيئاالمتعددةاأللوانمنلمسةالمنظرإلىفأضافتالمهندسينسالحمن

السيدوإعتزام، باألمسساساداالدكتوررحلوقد، للرحيلاإلعدادفىالمشمساليومهذامناإلستفادةشيوتاالسيدوحاول
.المستشفىتركمصلحتهمامنأنيقينىرغمحزناًمألنىاليومالرحيلشيوتا

الصغيرةمجموعتنافىفراغاًفتركواميازاكىواآلنسةالمخلصةزوجتهوبرفقتهالظهربعدالمستشفىشيوتاالسيدغادر
يزنالتىالسكرجواالتمنتتكونالجيشمنمعونةالمستشفىتلقتبقليلرحليهموبعد، جديدمنيمألأنالصعبمن
كانلووتمنينا، الحلوىإلىالشوقبناطالفقدوقتهافىالمعونةهذهجاءتوقدجراماًكيلو150و100مابينمنهاكل

.منهانصيباًليناالشيوتاوالسيدساساداالدكتورمعنا

و1000و500بعدتقعدوائرعليهارسمتللمدينةبخريطةمستعيناًالمساءقبيلأوراقىإعدادفىالعملواصلت
مريضكلموقعأحددأنحاولتثم، التفجيرلمنطقةمركزاًإعتبرالذىهيروشيمابريدمكتبمنمترا2000ًو1500

عنفمعلوماتنا، أتوقعكنتمماأصعبالعملهذاكان.اإلصابةساعةحالتهمعنسجالتلديناتتوافرالذينالمرضىمن
وراحت، األماكنمنالكثيرتحديدمعهايصعبلدرجةواضحةغيركانتالخريطةخطوطأنكما، تقريبةكانتالمواقع

عنفتوقفت، الوقتمنلفترةواحدةنقطةعلىالتركيزوبينبينىلتحولالعملأثناءذهنىفىتتسابقاألفكارعشرات
.الفراشإلىوآويت، منوماًدواءوتناولت، يائساًالعمل

فىكانتاسوسوكيداوالسيدةيامااآلنسةأنكماتقريباًللشفاءتماثلتفقد، قبلذىمنأحسناليومزوجتىحالةكانت
.عنارحالقدشوتاوالسيدساساداالدكتورأنتذكرتعندمابالقلقشعرتالنومفىأغطأنوقبل، للتحسنطريقهما

1945سبتمبر7
.غائمجو

عشرنحوفحصتولذلك،التركيزعلىبالقدرةالبيكامنذمرةألولوأحسست، الذهنمرتاحعميقنوممنإستيقظت
.اإلفطارتناولقبلحاالت

بعدالعملواصتولكنى، الزائرينبعضقدومخلوتىيقطعأنقبلأخرىحالةعشرينفحصتاإلفطارتناولوبعد
.حاالتمنلدينامانصفدراسةمنفرغتقدكنتالظهروقبل.إنصرافهم

جداولفرتبت، شيقةبصورةأمامىالدراسةمعالمتتضحوبدأت، الغذاءتناولبعدملحوظبحماسالعملواصلت
2000ومتر2000-1000ومتر1000-500و، فأقلمتر500: كالتالىالتفجيرومركزاإلصابةمواقعبينالمسافات

إنتهيتقدكنتالعشاءلتناولدعيتوعندما، اإلصابةعندالمرضىمواقعتحديدفىكبيرةسهولةووجدت.فأكثرمتر
.حالة170فحصمن

هذابإعدادبدأتوقد، التفجيرمركزمنوالقربالبيضاءالدمكراتتناقصبينوثيقةعالقةهناكأنواضحاًأصبحلقد
،التفجيرموقعمنوالمسافةاألعراضبينالعالقةبمقارنةذلكبعدقمتثم، الدراسةفىجزءأسهلكانألنهالجدول
الليلهدوءمنوإستفدتالبسيطةاإلصاباتوحاالت، الشديدةاإلصاباتحاالت: مجموعتينإلىالمختلفةالحاالتوقسمت

.فراشىإلىوآويتمنوماًتناولتثمصباحاالثالثةحتىأعملفلبثتوبردوته
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1945سبتمبر8
.متقطعةفتراتعلىأمطارسقوطمعغائمطقس

مركزإلىالمصابينأقربأنعامةبصفةلىفإتضح، العمللمواصلةمتسعداًمنتعشاًالثامنةالساعةحوالىإستيقظت
إصابتهمكانتفقدأبعدمسافاتعلىأصيبواالذينأولئكأما، حدةاألعراضأكثرعليهمظهرتالذينأولئكهمالتفجير

،قليلةإستثناءاتهناككانتحالكلوعلىغيرهمعندمنهاأقلكانتعليهمبدتالتىاألعراضأنكما، خطورةأقل
تكادالبيضاءدمهمكراتوكانت، محدودةأعراضاًعليهمظهرتالتفجيرمركزمنبالقربكانواالذينالمرضىفبعض
يحتمونالمرضىهؤالءكانفقد، السببمعرفةإلىتوصلتحدةعلىكلالحاالتتلكدرستوعندما.طبيعيةتكون
.القويةالحواجزمنغيرهاأوضخمةأشجارخلفأوخرسانيةمبانىداخل

،تسوزوكىالدكتورأحدهاكتبالذرىباإلشعاعاإلصابةحولمقاالتتحملجميعاًكانتالصحفبعضاليومتلقيت
نحيتوأخيراً، الخاصةدراستىمواصلةفىاإلستمرارإلىوالميلالمقاالتتلكقراءةفىالرغبةبينموزعاًفوجدتنى
.العملمواصلةإلىوعدتجانباًالصحف

جمعمنبكثيرأصعبالعملهذامثلأنإكتشفتولكنى، قصيرتقريرفىبحثىنتائجألخصأنحاولتالغذاءوبعد
بدأوأخيراً، المساءحلعندماأعملأزالالوكنت، أفكارىترجمةعنعجزتأنىغيرالجهدأقصىوبذلت، المادة

،قبلذىمنأسهللىبالنسبةالكتابةوغدت،بثباتالورقعلىيتحركقلمىوأخذ، الليلمنمتأخروقتفىيتقدذهبنى
.التقريرإعدادمنفرغتحتىينتصفالليلكادوما، التعبيروسهولةاألفكاربوضوحمبهوراًالكتابةفواصلت

.مهدئاًدواءأتناولأندونالنومأستطعفلمنشطاًيزالالكانذهنىولكن، الليلةهذهبعمقالنومبإستطاعتىأنوظننت

1945سبتمبر9
.أحياناًالسحبإنقشاعمعغائمطقس

عندمااألمسليلةرصيناًلىبداماولكن، اإلفطارموعدحانحتىالتقريرإعدادوواصلت، صباحاًالثامنةفىإستقيظت
يقولمثلماأو، العصاتسقطكماسقطتأنىغيركالصاروخإنطلقتفقد.هزيالغثاًاليوموجدتهالكتابةفىمنهمكاكنت
كانأنهغير، ذيلهوإطالةالتقريررأسلقصالجهدأبذلوأخذتالضيقفتملكنى”.ثعبانوذيلتنينرأس: "القديمالمثل
الرضاتبعثالصورتهظلتوإن، شكلهإستقامحتىعليهالتعديالتبعضأدخلأنإستطعتولكنى، الرصانةعنبعيداً
.نفسىفى

ألرممآخريوماًيملهنىأنمنهطلبتالتقريرنصإلستالمبقليلالغذاءبعدموتومتسوالسيدالصحفىجاءوعندما
أنه، دكتوريا: "بقولهطمأننىحتىقراءتهمنفرغأنوما، أوالالتقريريقرأأنوطلبفضحك، شأنهمنوأصلحصدعه
يدى،فىالتقريرأحملواناصورةلىإلتقطينصرفانوقبل".النشربعدلكأعيدهثم، عنايتىوسأوليه، ممتازتقرير

:كالتالىونصه



كانتاألنهار؟ لقدفىاألسماكوقتلت،التاللودمرت،وأهلهاهيروشيماأحرقتالتىالذريةالقنبلةقوةمدىما
إلىبالكادوصلت، المدينةأهلمنالحياةقيدعلىبقواممنواحداننى.مدمرأثرعنهنجمأبيضبريقاٌ

تطايرنتيجةبهاأصبتجروحمنتنزفأخذتالتىالدماءجسدىغطتوقد، القنبلةسقوطعقبالمستشفى
كانبينما، التفجيرمركزمنمترا1800ً – 1700مابينتترواحمسافةعلىيقعمنزلىكان. الزجاج

منلحقنىبعدمامحالةالميتأنىوظننت، المركزذلكمنمتر1600 – 1500مسافةعلىيقعالمستشفى
إشتعلتقدالنيرانتكنلمالمستشفىإلىوصلتوعندما.المستشفىفىأموتأنعلىالعزمفعقدت، إصابات

زمالئىووضعنى، كاملةغييوبةفىرحتثم" أحد؟قتلهل: "هوهناكللناسوجهتهسؤالأولوكان، بعد
التىاللهبألسنةمنإلنقاذىمحاولةفىوهناكهناينقولننى، عليهمعبئاًالحينذلكمنذوأصبحت، محفةعلى

مركزعنبعدهابسبببالمستشفىالعاملينمنأحداًالقنبلةتقتللمالحظولحسن.حولنامنتنتشرأخذت
ناضلواإصاباتهمورغم، بجروحأصيبوابالمستشفىالعاملينأنغير، متيناًقوياًكانالبناءأنكما، التفجير
رغمجأشهمورباطةهدوءهموأدهشنىالموقفمواجهةعلىبالقدرةأمدهمالذىاألخوةشعوريجمعهمببسالة

اللحظاتخاللأتمنىوكنت.لهمالشديدإمتنانىعنهناأعبرأنوأود.لحظةكلفىيهددهمكانالموتأن
أصبحتاآلنحتىاليومذلكومنذ.الممرضاتوجوهعلىرأيتهمااللذانوالطمأنينةبالهدوءأحظىأنالحرجة
،الوقتنفسفىوالطبيبالمريضإحساسعنأعبرأنبمقدورىوكان، التهويةجيدمستشفىفىأعيش

.بأولأوالمرضاناحاالتعلىتطرأالتىالتغيراتأدرسأنوحاولت

فلقى، هيروشيمامواطنىحياةمجرىغيرولكنه، محددةلحظةفىوقععرضياًحادثاًالقنبلةإنفجاركانلقد
فأخذواالتفجيرمركزعنبعيدةمسافةعلىكانواالذينأولئكأما، حتفهمالتفجيرمركزمنبالقربكانوامن
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زلناوال، مريضآالفخمسةنحوحاالتودرسناخاللهعالجناالحادثعلىشهرمرلقد.للشفاءيتمائلون
:التالىالنحوعلىالحاضرالوقتفىإليهاتوصلناالتىالنتائجألخصأنويمكننى.العملنواصل

أنفاسهملفظواأوالحالفىماتوابيوتهمخارجالتفجيرمركزمنمتر500بعدعلىكانواالذينأولئك1-
.أيامأوخمسةأربعةبعداألخيرة

نتيجةحرقاًالموتمننجوالتفجيرمركزمنمتر500نحوبعدعلىتقعمبانداخلكانوامنبعض2-
"الذرىاإلشعاعبمرض "يسمىماأعراضعليهمظهرتمنهمالكثيرينأنغير، المبانىبتلكإحتمائهم

هذاوأعراض.ماتواأنومالبثوا، الحادثتاريخمنيوماًعشرخمسةإلىيومينبينماترواحتفترةفى
.الدموىواإلسهال، والبثور، والقئ، اإلعياء: هىالمرض

التىبتلكشبيهةأعراضاًعليهمظهرتمتر1000 – 500بعدعلىتقعمناطقفىأصيبواالذينأولئك3-
المرضهذاأعراضولكن، متر500الـدائرةحدودفىالذرىباإلشعاعأصيبوامنعلىظهرت
.عالياًكانالمجموعةهذهبينالوفاةمعدلأنغير، حدةأقلوبشكلمتأخرةعليهمظهرت

،الخاريجةالعيادةمرضىمنكبيروعددالداخلىالقسملمرضىبالنسبةاإلصابةمواقعبدراسةقمت4-
وبين، التفجيرمركزمنمتر3000 – 1000مابينتتراوحمسافةعلىأصيبقدمعظمهمأنلىفإتضح

،غيرهممنحدةأكثرالتفجيرمركزمنيقتربونمنعلىظهرتالتىاألعراضكانتالمجموعةهذه
.التحسنأوالثباتإلىتميلمعظمهمحالةأنغير، بعضهمماتوقد

المرضىهؤالءوبعض، االنفجاروقوعمنأسبوعينبعدالشعرسقوطمنالمرضىمنكبيرعددعانى5-
.سيئةأحوالهمفكانتاآلخربعضهمأما، معقولةحالتهمكانت

أثبتكما، البيضاءالدمكراتعددتناقصفىالذرىاإلشعاعلمرضىاإلكلينيكىالفحصنتائجتمثلت6-
أصيبمنكلماتوقد، العظامنخاعوخاصةالدممكوناتفىكبيرةتغيراتوجودالباثولوجىالفحص
وظلواالبيضاءالدمكراتفىنقصمنيعانونالذينالمرضىأما، الماضىالشهرخاللبالغةإصابات

.التحسنإلىبعضهمويميلحالتهمعلىملحوظتغييريطرأفلم، اآلنحتىالحياةقيدعلى

،الذرىالقصفعلىتترتبالتىاآلثارتناولتقداألمريكيةاإلذاعةومحطاتالصحفأنمؤخراًعلمناوقد
إلىتصلالالصحفأنكما، لديناراديوجهازوجودلعدمالمعلوماتهذهعلىالوقوفنتسطيعالأنناغير

مكاناًتصلحالالذريةبالقنبلةتصابالتىالمنطقةأنعلمواعندمااألمربدايةفىالناسإنزعجوقد.هيروشيما
والعيشدخولهافىالمدينةأطرافعلىالمقيمونالناسيتردداإلشاعةتلكوبسبب، عاما75ًلمدةللسكنى

أنناكما، بالمدينةحلالذىالدماروسطوحدهمايقفانالمواصالتومصلحةالمستشفىمبنىفإنفيها، ولذلك
فحوصبإجراءأغسطسشهرنهايةعندقمنااإلشاعةتلكمواجهةنستطيعوحتى، الخارجيةالمعونةإلىنفتقر
ظواهروجودنكتشفولمالقنبلةحادثبعدالمدنيةإلىالضواحىمنقدمواالذينالقالئلاألفرادعلىطبية
 –5000منأىالطبيعىالمعدلحدودفىالبيضاءدمهمكراتعددكانفقد، الحاالتهذهفىعاديةغير

كانواالذيناألشخاصمثلالتفجيرمركزمنبالقربكانواالذيناألفرادبعضفحصناأنناكما، خلية7000
وكذلك، الجويةالغاراتمنالوقايةمخابئداخليحتمونكانواالذينواألشخاص، التليفوناتمكتببدرومفى

الدمكراتمنطبيعىبقدريتمتعونجميعاًوكانوا، حصينةآلياتداخليحتمونكانواالذيناألفرادبعض
مسمومايصبحلمهيروشيماجوبأناإلعتقادإلىالنتائجهذهدفعتناوقد، طبيعيةالصحيةوحالتهمالبيضاء
.الذريةالقنبلةحادثبعدأوملوثا

دونأعمالهمإلىالعودةعلىلتشجيعهمالمواصالتبمصلحةالعاملينجميععلىالدراسةهذهنتاشجوأعلنا
مدينةطوكيوخبراءمنومجموعةتسوزوكسىاألستاذزاروقد، صحيةبأضراراإلصابةإحتمالمنالخوف

أنتقولالتىاإلشاعةوإستنكروا، إليهتوصلنابماشبيهةنتائجإلىوصلواالوضعدرسواأنوبعدهيروشيما
.التاليةعاماوسبيعنالخمسةخاللللسكنتصلحلنهيروشيما

وإستمروابالمدينةظلواذلكورغماإلصاباتمنقدرلحقهمقدإستثناءدونبالمستشفىالعاملينجميعأنكما
،بالعملقيامهمعلىكاملشهروإنقضى، التفجيرمركزعنكثيراًيبعدالالذىبالمستشفىعملهممتابعةفى

.الصحةمنلهاأساسالاإلشاعةهذهأنعلىدليللنامضاعفاتحدوثوعدم

نحووإصابةوقتلهيروشيمامدينةتدميرإستطاعتالتىالقنبلةتلكلقوةيعجبأنسوىالمرءيملكوال
أمعناوإذا، البشريةالقوىعلىتعتمدحربفىنهزمولم، علميةحربفىهزمنالقد، سكانهامنمليوننصف
.نظرإعادةإلىحاجةفىكثيرةمسائلفسنجدوالمستقبلالماضىفىالفكر
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أوصىوقد، الغايةهذهلتحقيقللجسمالالزمةالعناصروتناولالعالجطريقعنالدممكوناتتنشيطويمكن
وتناول، الحقنطريقعنجفيتامينباستخداماإلمبراطوريةطوكيوبجامعةاألستاذتسوزوكىالدكتور

،المتجانسغيربالبروتينوالعالجالدمونقل، المطهوأوالطازجالكبدوشرائح، الفيتامينبهذاالغنيةاألطعمة
بأن –القائلالصينىالمثلإتبعتوقد، تسوزوكىاألستاذبهأوصىالذىالعالجهذابإستخدامونقوم.34والكى

الطعامالمرضىلهؤالءفقدمنا، حاالتعشرمعالجةفى– يموتأنيمكنالطيبةبشهيةيتمتعالذىالمريض
فبدأت، خاصةعنايةوحروقهمجروحهموأولينا، إليهمالدماءنتقلأونحقنهمأندونجفيتامينعلىالمحتوى

وعالجناهمعادياطعامالهمقدمناالذينالمرضىأولئكمنأكثرملحوظبشكلالتحسنفىالمجموعةهذه
.الدمونقلبالحقن

ظهرتفإذا، بإستمرارطبياًيفحصواأنيجبالقنبلةحادثوقوععندهيروشيمافىكانوامنفإنذلكوعلى
وأن، التامةالراحةيلزمأنفعليه، البيضاءالدمكراتتناقصمثل، الذرىاإلشعاعمرضأعراضأحدهمعلى

ذىمنأكثريأكلواأنعليهميجبأعراضأىعليهمتبدوالالذينأولئكوحتى.الجيدالطعاممنالكثيريتناول
أكيدضمانالمنزلىالعالجهذامثلإتباعوأنالمستطاعبقدراألكلمنيكثرواأنفعليهمالمرضىأما.قبل

.الطبيةوالمعداتاألطباءفىنقصمننعانىطالماللشفاء

.المعنىتغييرذلكعلىيترتبأندونالتنينأرجلفيقطعمقالىتنقيحفىماتسوموتوالسيدينجحأنقلبىمنودعوت
أترقبأنفعلىاآلنجدوىالولكن، بنفسىالمقالتنقيحفيةأتولىآخريومايمهلنىأنعلىأصرلملماذاأدرىوال

.عليهسيترتبومانشره

1945سبتمبر10
متقطعةوأمطارغائمطقس

،بهدوءالصباحومر، المقالكتابةخاللالزمنىالذىالتوترمنتخلصتبعدمااألمسليلةعميقنومفىإستغرقت
.رأيتهمممنوغيرهاالعجوزسائيكىالسيدةمعالفكاهاتوأتبادلالشاىوأشربالحجرةبأرجاءأطوفوأخذت

المصلحةموظفىعدافيماالمرضىجميعأنوخاصةأفعلهمالدىيكنلمولكن، المرضىأحوالبتفقدقمتالظهروبعد
أماممعقدفوقتجلسممرضاتناإحدىفوتاكامىاآلنسةورأيت، أوكاايتاوالدكتورناجاياماالدكتوررعايةتحتكانوا

األسنانبقسمإلتحقتمنذونشاطبجدتعملهادئةالبدنصحيحةالممرضةهذهكانت، الفضاءفىوتحملقالفراشينحجرة
والوهنالضعفعليهابداولذلك، الراحةمنقسطاًتنالأندونالبيكاوقوعمنذنهارليلتعملوكانت، بالمستشفى

بالمستشفىيعملنالالئىالبناتنشاطإن.الحالفىوإنصرفتخجالوجههاإحمرأرقبهاأننىإكتشفتوحين، والهزل
بالسيدفإجتمعتجهودهنلهننقدرأنعليناويجب، نصابهاإلىاألمورإعادةمننتمكنجعلناالذىهوالفتاههذهمثل

وجدتهحينباالرتياحوأحسست، الفكرةأيدوقد، هؤالءمكافأةبهانستطيعالتىالوسيلةفىلننظرالعملمكتبمديرسيرا
وزارةإلىالكشوفتلكتقديمينوىأنهمنهوعلمتالعملفىالمستشفىموظفوقضاهاالتىالساعاتكليسجل

.المواصالت

فىزارناوحين، المرضىبعضلزيارةجاءالذىالمدينةمجلسأعضاءأحدأويوكوتاالسيدقابلتالعلوىالطابقوفى
.الصحةعالماتعليهبدتفقداليومأما، اإلعياءبادىوكان، قدميهفىبالغةجراحمنيعانىكانالماضىالشهر

،النهارفىالمستشفىأن: "لهفقلت، المستشفىفىالحالتطورعلىوأطلعته، المدينةأحوالحولالحديثمعاًفتجاذبنا
أفرادالمستشفىإلىيفدالمساءيحلوعندما، المرضىسوىبالمستشفىيتواجدالالنهارفخاللالليلفىعنهيختلف

،يأويهممكانايجدونالالذينلهؤالءمجانىفندقإلىالمستشفىويتحول، العملفىاليوميقضونالذينالمرضىعائالت
الكبيرةالعسكريةالخيامبعضعلىالحصولإستطعنافإذا، نهايةماالإلىالوضعهذانتحملأننستطيعالولكننا

لهفراقت”.وإيوائهمإطعامهمعبءكاهلناعنونزيحالجنوبيةالجيشثكناتخرائبفىيأويهممعسكراًنقيمأنإلستعطنا
.المدينةإدارةمعالموضوعيتدارسحتىأملههأنمنىوطلبالفكرة

خطاباتسبعةأوستةبينهامنكانالمنضدةفوقخطاباعشرخمسةإنتظارىفىوجدتالطعامحجرةإلىعدتوعندما
ولم.الحياةقيدعلىزالتالأننىعلمواحينإبتهاجهمعنفيهاأعربواأوكايامامنالقدامىأصدقائىبعضإلىأرسلها
فىقرأوهالناسوأن، بالفعلنشرقدمقالىأنعلمتحينسررتبل، فحسباألصدقاءخطاباتلتقلىبالسرورأشعر

.المدنمختلف

أنناتدرىأالاليومالخطاباتمنالكثيرتلقيتلقد، دكتوريا: "لىوقالتحجرتىإلىالعجوزسائيكىالسيدةجاءت
موقعإلىوأشارات"هناكيركبونهاالتىالمصابيحتلكإلىأنظرالليلةمنإعتباراًكهربائيةإنارةعلىسنحصل

.المستشفىأرجاءفىأخرىمرةيشعالنورستجعلالتىالمصابيح

الجسممنخاصةأماكنفوقتوضعالجافةاآلعشابمنةصغيرمخروطيةكومةفيهايستخدمتقليديةطريقةوفقالكىيتمكان34
الدينرجالأدخلهاوقدالفرعونية،مصرعننقالالقديمةالصينفىمتبعةكانتالطريقةوهذهلتهاباتإلامنللتخلصوتحرق
.اليابانإلىالبوذيين
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أنورغم، مضيئاًالممركانالليلحلوحين، باالونهدأنستريحأناألوانوآن، الكهرباءوعادت، الخطاباتتسليمبدألقد
علىنحصلأنيجب.اليومقدرتهامثلماالكهرباءقيمةيوماًأقدرولم، متألقاكاننورهفإنالحجمصغيركانالمصباح
علىالعثورمنأتمكنولمسينوقريتهإلىذهبقدميزوجوتشىالسيدكانولما.جميعهالمستشفىإلنارةكافيةمصابيح
متأخرةساعةحتىالخافتالضوءعلىالعجوزسائيكىالسيدةمعالحديثأطرافأتجاذبجلستفقد، تاماجاواالدكتور

.الليلمن

1945سبتمبر11
.وآخرحينبينممطرغائمطقس

المستشفىإلىاليوموعادالقنبلةسقوطمنذاألولىللمرةبيتهأحوالإلستطالعذهبقدكانشيوتاالسيدأنأذكرأنفاتنى
:قالبيتهأحوالعنسألتهولماالباكرالصباحفى

تطهيرفىللمعاونةطوكيومنأرسلواالذينالجنودأولئكمنجنديا250ًنحوإتخذهإذببيتىالدمارلحقلقد، دكتوريا"
واألثاثالسقفبإزالةفقاموا، بالبيتحلالذىللدماراألخيرةاللمساتخاللهاوضعواأسبوعلمدةلهممقراًالمدينة
فوقالسماءترىأنتستطيعفأصبحت، صفصفاقاعاوتركوه، المنهارالبيتداخلوجدوهماوكلالسقوفوقرميد
)التتامى (األرضيةحصيرتآكلوقد.السقففجواتعبرالبيتداخلالماءينسابالمطريسقطوعندمابوضوحالسقف
الفلسفيةالصيينةالعباراتتحملالتىاللوحةأتلفواأنهمكلهذلكمنوأسوأ، الرثاءإلىتدعوحالةفىشئكلوأصبح

."لدىأمانهأودعتهاالتىنوكيناباسمالمعرفة) جاكو(

كانتالجاكوهذهفإن، شيوتاالسيدإلىأهديتهاأنسبقالتىالجاكوإتالفنبأعملتعندماواألسىباإلكتئابشعرت
بخطأوكايامامدينةمن) هو (توقيعوتحمل، أجدادىعنورثتها، القنبقماشعلىكتبتالقديمالفنمننادرةتحفة

وإسلكالعزيمةقوىرجالتكونأنعليكمتواضعاًشريفاًناجحاًتصبححتى: "التاليةالحكمةعليهاوكتب، أنيقزخرفى
،أخطاءمنأرتكبهقدماعلىيؤنبوننىعندمابهاويذكروننىلىيقرءونهاآبائىكانأظفارىنعومةومنذ”.السلفسبيل

التربيةدعامةتعدشعراالمصوغةالحكمهذهكانتلقد.كيوكوجاكوتأملفىمتعةأجدكنتالطوقعنشببتوعندما
بوضوحأكتبأنوأستطيع، اليومياتهذهأكتبوأناأمامىماثلةكيوكوالجاكوأرىأكادأننىحتى، األيامتلكفىالخلقية

الذبابخلفهاالتىالصغيرةوالنقاطالزمنبفعلمنهابهتتالتىاألجزاءوأذكر) كانجى (الصينيةتراكيبهامنواحدةكل
.سطحهاعلى

مسافةعلىيسكنكانالذىشيمايىالسيدهوآخرصديقعندأودعتهااينوكاىبوكودوأعمالمنأخرىجاكووهناك
وأعلقهاكثيراًبهاأعتزكنتالجاكووهذهاألخرىهىلهاحدثقديكونعمانفسىوسألتشيوتاالسيدمنزلمنقريبة

عنيتوقفلمالذى) كانفوشيوستلميذ (جانشان: "تقولبوضوحأذكرهامازلتالتىوأبياتها، إستذكارىحجرةفى
عنيصدالذىالمتكبرأما، أحداًيؤذلمفقرهولكنماءقلةسوىالديناحطاممنيملكالمعدماًفقيراًكانالفضيلةدراسة

آالفصاحب)، القدامىالصينملوكأحد (كورىكىالملكهواإلنسانهذاكانلوحتىالسوءبالغإنسانفهوالفضائل
”.جيادهمصهواتعلىإشارتهرهنيقفونالذيناألتباع

أشعرلمباإلمبراطورالذهنومشغولبالنصربالثقةممتلئاكنتعندماوأننى، ثمينةاألشياءتلككانتكماآلنأيقنتلقد
التىالنفائسمنالكثيرمعهودمرتالماضىيوليوفىأوكايامافىببيتناالدمارلحقعندمابهذاشعرتلقد، القيمةبتلك

اشعرأعدلمشىكلفقدتوعندما، هيروشيماعنبعيدابمأمنلتكونهناكإلىأرسلتهاوالتىأسرتىتقتنيهاكانت
ألنباألسىأشعريجعلنىال، 35بأسرتىالخاصالبوذىالهيكلفقدفإنثقيلعبءمنتخلصتقدأننىشعرت، بالجزع

،وموطنىبيتىسيصبحاآلنبعدبهأحلمكانفكل، اشاءحيثوأتوجهمكانأىفىأعيشأنفىالحقيعطينىفقده
لناسيلتمسواوأحفادناأسالفناأنريبوال، الوطنأجلمنشئبكلالتضحيةبواجبالشعورعندىولدهالموقفوهذا

.العذر

للنفائسأولبيوتنامعنىهناكيعدلم.المهزومينقتالكانوقتالنا، ممزقينجميعاًأصبحناالبيكافمنذ، الظروفتغيرتلقد
هواليابانىعندفالبيت، منهبقىبمايتمسكزالالبمنزلهالدمارلحقالذىشيوتاالسيدحتى، بعائالتناالخاصةالثمينة
.بيتبالأصبحتفقدقبلمنبهاأحسلمكمابالوحدةأحسستلذلك، البيت

،اآلخرينالمرضىبعضالمستشفىوغادر،المرضىأحدماتفقد، التغيرفىآخذةالمستشفىعنابرفىاألوضاعإن
ماعندالسعادةعليهاتبدووكانت، القيحمنبركةوسطترقدكانتالتىالجميلةالفتاةحالوتحسنت، جددمرضىودخلها

تحسنولعل، أحدعلىاإلعتماددونبنفسهاالمرحاضإلىتذهبأنبإستطاعتهاأصبحأنهاليومظهربعدأخبرتنى
منخمسةأوأربعةحالةأنوالحظت، الذرىاإلشعاععنوليسالنارعنناجمةكانتحروقهاأنإلىراجعحالتها

المرضىفهؤالء، قبلمندخلوهاالذينالمرضىعنالشئبعضتختلفمؤخراًالمستشفىدخلواالذينالثالثينالمرضى
وإلتهابوالصلعوالبثورالعامالضعفأعراضذلكبعدعليهمظهرتثم، أغسطسنهايةحتىأعراضأيةعليهمتبدلم

الذىبالمكانالعائلةأفراديربطالذىالمحوريمثلو،الصلواتلهتؤدىالبيتداخلصغيربوذىبهيكلاليابانيةالعائالتتحتفظ35
ففىالعائلةتسكنةالذىالبيتموقعوعلىالهيكلهذاعلىالمحافظة– اليابانيةالتقاليدوفق –المعاقبةاألجيالوعلىفيهنشأوا

.األسالفتراثعلىمحافظةعليهاالمحافظة
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هؤالءوجميع، اإلصابةفىسبقوهمالذينالمرضىيعانيهكانمماحدةأخففأعراضهمذلكمنالرغموعلى، الحلق
ذلكمنمتر1700يبعدموقعفىأحدهموكان، التفجيرمركزمنمتر1000علىيزيدبعدعلىأصيبواالمرضى
.التفجيرمركزمنمتر1600 – 1500مابينتتراوحمسافةعلىيقعكانبيتىألنحالتهفأزعجتنى، المركز

بمرضاإلصابةأعراضوتبدأحينبعددورىيحلفقد، واإلنقباضبالضيقشعورتملكنىوقدحجرتىإلىوعدت
فىجالسةوجدتهاحينباإلطمئنانأحسستولكننى، زوجتىعلىبالقلقوشعرت، عندىالظهورفىالذرىاإلشعاع
.بنفسهاالمرحاضإلىالذهابتستطيعاآلنأصبحتألنهاالسعادةباديةفراشها

.الليلمنمتأخرةساعةحتىنتحدثوجلسنااألصدقاءبعضزارنىالمساءفى

1945سبتمبر12
.وآخرحينبيناألمطارتساقطمعغائمطقس

وكنت، والضجرالضيقمعهلنافجلب، اللطيفبالطقستميزايومينأوبيوماستمتعناانبعدجديدمنيتساقطالمطرعاد
هذامنهامتلوع.تجفحتىالممرفىالعجوزسائيكىالسيدةفتنشرها، مبللةالبطانياتألجدتقريباًصباحكلأستيقظ
جلستاإلفطارتناولوبعد.البردشرلتقينىالخشبمنبقطعالنوافذيسدأنميزوجوتشىالسيدمنستطلبأنهاالصباح
مشغوالكانولكنه، الجلسةتلكتاماجاواالدكتوريشاركنىأنأتمنىكنتوكم، سائيكىالجدةمعالماتشامنكوباًأرنشفت

فبدا، المشرحةفىالوقتمعظميقضىأنعليهوكان، يومكليتوفونالذينالمرضىجثثمنعددلديهتوفرفقد، جداً
الطبوطالب، مؤخراًالجيشخدمةمنسرحالذىهيياشوالدكتورالعملهذافىيعاونهالموتىمعصراعفىوكأنه

المزيدالمطروأضاف، عاتقهمعلىالملقىالعملحجمتغطيةعنعاجزينثالثتهمكانذلكورغم، أوجاواالسيدالمتطوع
.المبتلةالفئرانمثليومكلفبدوامنهايعاونكانواالتىالمتاعبإلى

وحمل، صورتىونشرتكاملةصفحةلهأفردتوقدمقالىنشرتالتىالجريدةموتوماتسوالسيدأحضرالظهربعد
الناسيعيشأنالممكنمنانهتقولفرعيةعناوينوتحته."الذرىاإلشعاعومرضالذريةالقنبلة: "يقولعنواناًالمقال
إننىالجريدةذكرتللموضوعوكمقدمة.الجيدبالطعاميشفىأنيمكنالذرىاإلشعاعمرضوأن، التفجيرمركزحول

المعلوماتإلىباالألقىأندونالصفرمنفبدأت، معزولمقيدوأناأبحاثىأجرىأنوإضطررتبالغةإصاباتأصبت
جدرانعلىألصقتهقدكنتالذىاإلعالننصنهايتهفىوأضيف، الحرفىبنصهالمقالنشرذلكعداوفيما.السابقة

مايفوقإهتمامابهوإهتمتجيدةبصورومقالىعالجتالجريدةأنالقولوجملة. الذرىاإلشعاعمرضحولالمستشفى
إستخدامأغفلتكما، الدمصفائحتناقصعنشيئااذكرأننسيتأننىإكتشفتولكنى، الجريدةلرؤيةسررتوقد.يستحق
.يجبمماجرأةأكثرأحياناإستنتاجاتىوكانت، الطبيةالمصطلحاتبعض

المطرتوقففرصةفإنتهزت، فخدىلجرحباالألقىأندون، بجسدىالعالقةاألقذارمنألتخلصاليومأستحمأنقررت
القدمينعارىالحمامإلىوإتجهت، بارداًالجووكان، مالبسىخلعتحيثالمطبخإلىوذهبتمساءًالتاسعةالساعةنحو

داخلوجلست،إغتسلتثمالباردالماءمنثالثةأوسطلينفيهفصببت، المغطسداخلحاراالماءوجدتولكنى
.دموعىفيسيلحولىمنيتصاعدوالدخاناليابانيةالطريقةعلىالمغطس

داخلقليالجسدىوأرخيتحدأقصىإلىبهأستمتعأنفرأيت، البيكامنذبهأستمتعكاملحمامأولهذاكانلقد
فرصةلىأتاحدامسظالمالحمامعلىوخيم، المغطستحتالناروأطفأ، الماءففاض، ذقنىالماءيبلغحتىالمغطس
.36أحديزعجنىأندونبالمكاناإلنفراد

أصبحتالنافذةألنالنوممتعةالغزيرالمطريقطعولم، عميقاُنوماونمت، والراحةبالدفءشاعرافراشىإلىذهبت
.القماشمنبمالءةمغطاة

1945سبتمبر13
.وآخرحينبينممطرغائمطقس

الموجودةالحاالتبعضبفحصلهأسمحأنمنىوطلب، مجهراًمعهأحضر، شابطبيبالصباحهذازارنى
الذيناألطباءكباربعضكانولو، مبكروقتفىالمعاونةهذهمثلعلىحصلناقدكنالووتمنيتبهفرحبت، بالمستشفى

المعداتأوالمعرفةلديناتتوفرأندوننناضلكناعندماالحواداثبدايةعندلمساعدتنامعنابقواقدهيروشيمازاروا
،إليهتوصلنامماأبعديستكشفأنيستطيعأظنه، والاآلنإتضحتالمسألةولكن، العبءبعضعناذلكلخففالكافية
.ثميناكنزانالوكأنه، السعادةغايةسعيداكانبموافقتىأبلغتهوعندما.بالتشجيععليهأبخللمأنىغير

الشتاءفىالحرارةدرجةخفاضإنوالسنة،مدارعلىالرطوبةدرجةفارتفاع،لليابانييناليوميةالحياةفىبارزاًدوراًالحماميلعب36
مغطسعنعبارةالعصرذلكفىالحماموكان،اليومىهانيتروضمنويعداليابانيةسرةأللضرورياًأمراًالساخنالحماميجعل
دقائقبضعداخلهالقرفصاءيجلسثم،خارجهالشخصيغتسلوالنار،تحتهتوقدأكثرأولشخصينيتسعكبيرمعدنىإناءمنمكون
األوالديلهأوال،األسرةربأواألبفيستخدمهخاصة،لتقاليدإستخدامهيخضعاليابانىالبيتوفى. مباشرةلينامبعدهاالحماميغادر

.وبناتهااألمثمالذكور،
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هذاوإنعكس، هيوشيماسكانمنالكثيرفإنزعج، اليابانيةاألراضىنزلتالحلفاءقواتأنمؤداهااليومإشاعةبلغتنا
،المرضىمنتخلوتكادكانتالظهربعدالمستشفىعنابرتفقدتوعندما.المرضىبعضففرالمستشفىعلىالإلنزعاج

منخوفاأكثرالنساءكانتعامةوبصفة.إذندونالمستشفىغادرتبعدحروقهاتشفلمالتىسوسوكيداالسيدةحتى
فقد، اآلناإلشاعاتهذهمثلترويجوراءالدافعأعرفولم، النساءيغتصبوناإلحتاللجنودأنأشاعالبعضألنالرجال
إلىيدعوماهناكأنأعتقدأكنولم، سبتمبربدايةمنذهيروشيماخرائبوسطيتجولونواإلنجليزاألمريكانشوهد
أكتبأنواجبىمنأنرأيتولكنى، واإلغتصابوالنهبالسلبطباعهممنوليس، متحضرينأناسفالغربيون، القلق

علىاألحمرالصليبعلمأرفعوأن، المكاننوعيةإلىتشيرالمدخلعندالمستشفىحوائطعلىتثبتباالنجليزيةكلمات
.المرضىإزعاجوتجنبوامسئولياتناقدروارأوهإذاحتىالشرفة

عنأبعدهاأنأتمنىكنتكم، زوجتىفىأفكرفبدأت، زوجأننىأنسلم، والمرضىبالمستشفىإنشغالىورغم
أنوخشيتبالمستشفىيعملنالالتىالممرضاتعلىالقلقإنتابنىكما، بولدنالتلحقممكنوقتأقربفىهيروشيما

، ودخنتعليهنقلقاإزددتكلماالتفكيرفىتعمقتباألمر، وكلمااإلكتراثعدمتبدىفكانتزوجتىأما.األذىيلحقهن
تقعوكانتالمواصالتبمصلحةالعامةالشئونموظفىأحدياسوداالسيدوصولالتفكيرعلىوقطع،الساجيرمنالعديد
المصلحةمبنىإلىالطريقفىالترامراكباًوكانالطوراىءحالةفىاالمبراطورصورةحمايةمسئوليةعاتقهعلى

المنازلأنقاضفوقالمصلحةإلىالوصولإستطاعأنهغير، هاكوشيمامحطةعندالتراموتوقف، القنبلةسقطتعندما
اإلمبراطورصورةكانتحيثالرابعالطابقإلىصعدحتىالمصلحةمبنىإلىيصلكادوما، المشتعلةالنيرانوعبر
المصلحةرئيسمكتبالىالصورةوحملزمالئهمنبثالثةفإستعان، حديدىببابمحصنةحجرةداخلهناكمعلقة
فحمل، هيروشيماقلعةالىحملهاعلىرأيتهموإستقر، التلفمنإلنقادذالصورةوسيلةإيجادحولالجميعتناقشحيث
السيدأما، المؤخرةبحراسةأوشيوالسيدوقام، المقدمةحراسةهيراكاجىالسيدوتولى، ظهرهفوقالصورةياسوداالسيد
أنهماللناسيعلنانوهماالمصلحةلمبنىالداخليةالحديقةعبروإتجهوا.الجانبينحراسةتوليافقدأوتشىوالسيدآياوا

فما!" الغربيةالتدريبساحةإلىالعامةالشئونرئيسينقلهااإلمبراطورصورة: "صائحيناإلمبراطورصورةيحمالن
رئيستذكرثم.للمبنىالخلفىالبابإلىإتجهالذىللموكبإحتراماًركعواحتىذلكيسمعونوالمرضىالموظفونكاد

بضرورةالتقاليدتقضىحيثاإلمبراطورصورةموكبليتقدمالمواصالتمصلحةعلمإحضارنسىأنهالعامةالشئون
رفاقهإلىيعودأنوقبلالعلمإلحضارآواياالسيدفعاد، آخرإلىمكاناإلمبراطورمنصورةتنقلعندماالعلموجود

نصحوهممقدمهممنالغرضللجنودشرحواوحين، القلعةمدخلبلغواحتىدونهالسيرفواصلوا، النيرانبهمأحاطت
آسانوحديقةصوبوإتجهواطريقهمفغيروا، بالنيرانمهددالمكانألنالغربيةالتدريبساحةغيرآخرمكانعنبالبحث
.أوتانهرضفافبلغواحتىسنتاى

ضفافمنإقتربواكلمايتزايدعددهموكان، المصابينوالجنودوالجرحىالموتىمنبالكثيرالموكبمرالطريقوخالل
 –اإلمبراطورصورة: "الناسفىيصيحونفأخذواالمرورعليهمفتعذربالناسمزدحمةالطريقأصبحتحتىالنهر
الموكببلغحتىللصورةإحتراماًهامتهالوقوفمنهمإستطاعمنوأحنىالطريقالناسفأفسح" االمبراطورصورة
.37سالماًالنهرضفة

وإستل، القوراببأحدالصورةأنزلواالنهرضفةبلغواعندماأنهملىفذكر، شديدبزهوالقصةهذهياسوداسيدلىروى
النهرضفةعلىالجنودإصطفبينمابهالإلبحارلجنودهاألوامروأصدر، لهاالعسكريةالتحيةمؤدياسيفهالضباطأحد

.وتبجيالإحتراماهاماتهمالمدنيونوأحنىالعسكريةالتحيةيؤدون

خجالوجههفإحمر، "اليابانىللشعبرمزاًفيهكنتعظيماشيئافعلتلقد: "هذهقصتهعلىمعقباياسوداللسيدوقلت
وأنه، باسالجندياكاناإلمبراطورصورةإنقاذفىباشتراكهأنهلهأكدتولكنى، الحربخسرتاليابانألنأسفهوأبدى

.الجليلالعملهذاعلىومكافأةوسامايستحقرأيىفى

السردينشىرائحةتشبهالرائحةتلكوكانتالجثتإحدىحرقرائحةأنوفناإلىوصلتالعشاءطعامتناولكنابينما
،الكريهةالرائحةهذهإستنشاقعلىتعودنافقد، إكتراثدونالعشاءتناولناأنناغير، البيكاأعقبتالتىباأليامفذكرتنى

سائيكىوالسيدةميزوجوتشىللسيداإلمبراطورصورةإنقاذقصةرويتالعشاءوبعد.الموتبرائحةتتأثرشهيتناتعدولم
.كادوواآلنسةوزوجتىالعجوز

1945سبتمبر14
.متفرقةوأمطارغائمطقس

ووفاتها، جثتهاتشرحلمولذلك، تاكاتااآلنسةاألمسمريضةماتتعندماألوكايامازيارةفىغائباتاماجاواالدكتوركان
علىمسجالكانتاكاتااآلنسةمرضوتطور، وفاةحالةفيهاتحدثأندونمرتأيامبضعةخاللالوحيدةالحالةكانت

:التالىالنحو
البيتأصلتعدالتىالشمسالربةساللةمنإلهاباعتبارهالثانيةالعالميةالحربنهايةحتىاليابانفىيعبدمبراطورإلاكان37
أدخلهاالتىالتطوراتبينمنوكان. كبارإلواجاللإلاهذابمثلتعاملمبراطورإلاصورةرأيناذاإنعجباللذلكومبراطورى،إلا

الناسبقيةمثلبشرسوىليسوأنهاآللهةساللةمنينحدرالأنهعالنإعلىاالمبراطورإجبارالهزيمةبعداليابانالىاألميريكيون
.1946عامفىنهائيةبصفةاالمبراطورعبادةفألغيت. يعبدأنيجبال
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.عاما28العمر، أنثى، تاكاتا

.1945أغسطس28:الدخولتاريخ

.تامإعياء:العامةالشكوى

.محددغير:المرضتاريخ

بعدهاشعرت، التفجيرمركزمنمتر700بعدعلىبورىهاتشوفىاألدويةتوزيعشركةعندأصبيت:الحاليةالحالة
ذلكبعدوشهيتهاصحتهاإستعادتثم، يومينلمدةواإلسهالالتامواإلعياءوالقئوالغثيانبالضعف

ورغم، جهدألقلبالتعبتشعروكانت، الذوقحاسةفقدتولكنها، خفيفةأعماالوزاولتتدريجا
سقوطتزايدثم، أيامبثالثةاإلصابةبعدشعرهاتفقدوبدأت، جيداًتأكلكانتفانهاالذوقلحاسةفقدانها
.الفحوصإلجراءأغسطس28يومالمستشفىإلىوجاءتأغسطس25منإعتباراالشعر

،رأسهاشعرثلثىنحووفقدتشديدوهنوأصابهاللطعامشهيتهاضعفتولكنببطءحالتهاتحسنت
ال، طبيعيةالفمحالة،عينيهافىاألنيماأعراضتبدوشاحبالوجه، منتظموالتنفس،طبيعىالنبض
.البيضاءالدمكراتفىشديدنقص،طبيعىالبول، والبطنالصدرفىطبيعةغيرأعراضأىيوجد

.شديدضعفمنتشكوالصدرعلىبثورظهرت:1945سبتمبرأول

الحرارةدرجة، اإلبهامأصبعبصمةحجمفىمنهاالكثيروأصبحعددهاإزدادكماالبثورحجمإزداد:1945سبتمبر5
.يوميامراتثالثحاجتهاتقضى، الشهيةوفقدانالوهنمنتشكو، قليالضعيفالنبض، 40

اإلبهامحجممثلإلىالدبوسرأسحجممثلمنحجمهاوتحولالبثورعددإزداد، ضعيفالنبض:1945سبتمبر9
.والبنىاألرجوانىمابينولونها

.توفيت:1945سبتمبر13

.الذرىاإلشعاعمرضوتطوراتألعراضنموذجاعندهاالمرضوتطورالمريضةهذهحالةوتمثل

فبحثت، اإلمبراطورصورةإنقاذقصةبقيةمنهألعرفأويشىالسيدعنبحثاالمصلحةمبنىإلىاالفطاربعدتوجهت
عليهميبدووكان، البيكاخاللأصيبواالذينالمصلحةبمخزنالعاملينببعضإلتقيتولكنى، جدوىدونهناكعنه

الموظفينالطعامالكافىالطعامعلىالحصولالصعبمنأصبحأنهأحدهموأخبرنى، واليأسوالتعباإلرهاق
الطازجةوالخضرواتاألسماكعلىالحصوليصعبإذ، الثالثمائةنحوجميعاعددهميبلغالذينوعائالتهموالمرضى

المواصالتبمصلحةالتوريداتقسمرئيسإيماتشىالسيدإلىفذهبتهذاأزعجنىوقد، األسعارإرتفاعبسبب
األرزلتوفيرالتوريداتقسمتواجهالتىالصعوباتلىروىحيثبالمستشفىالطعامغرفةإلىمعاوإتجهنا، بهيروشيما

التجارأنلىوذكر، الحوادثخاللالحديديةالخزانةإحتراقبسببالمصلحةلدىالمالتوافرلعدموالخضروات
يشترىاألسعارالتىتبينالتىالسجالتأحدعلىوأطلعنى، بسهولةالتموينيةالموادفىيفرطونالأصبحواوالفالحين

مصطلحاتعلمتمعىحديثهوخالل.لألسعارالجنونىاإلرتفاعمدىفيهاأرىمرةأولهذهوكانت، التموينيةالموادبها
وسطالتجولعلىالناسدرجفقد، "المدينةمناجم "فىالحفرهوالمدينةفىالناسألسنةعلىيجرىلىذكرهجديداً

العذرإلتسمتولكنى، لذلكبالخجلفشعرت، الطعامبهايبادلوننافعةأشياءمنأيديهمتحتيقعقدعمابحثاالخرائب
.للناس

يدعىقديمصديقلهأعطاهاالماتشامنعلبةوأحضرمعه، الليلمنمتأخرةساعةفىأوكايامامنتاماجاواالدكتورعاد
يعدمستشفاناوأن، هيروشيمامواطنىعنمعاناةيقلونالأوكاياماأهالىأنتاماجاواالدكتورلىوذكر، كامورانا

فىقضاهمااللذاناليومينخالليدخنهاسيجارةيجدأنتاماجاواالدكتوريستطعفلم، بالخيراتمليئةجنةبغيرهبالمقارنة
وأخذ" مترفةعيشةهاتشياياهناتعيشإنك ":بقولهذلكعلىالمنىالسجايرمنكاملةعلبةلهقدمتوحين.أوكاياما
.شديدبنهميدخن

1945سبتمبر15
.واآلخرالحينبينممطرغائمجو

حتى.هناكنزلقداإلحتاللجيشأناألولىللمرةمنهموعلمت، كورىبريدمكتبموظفىبعضاالفطاربعدزارنى
البحريةالقاعدةهذهالحلفاءقواتإلحتاللالعميقبالحزنوشعرت، لىبالنسبةغربيةتبدوكانت" اإلحتاللجيش "كلمة

فىهيروشيماميناءأنأصدقائىمنوعلمت.اإلمبراطورىاألسطولقواعدأهممنأنهاطفولتىمنذتعلمتالتىالكبيرة
سمعواألنهموالنوافذاألبوابعلىأقفاالويضعونبيوتهمحولأسوارايقيمونبدأواقدالناسوأن، بدورهسيحتلأوجينا
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الحلفاءجنودأنمنهمعلمتكما، األبوابموصدبيتايقتحمونوالاألسوارتحيطهمكانايدخلونالالحلفاءجنودأن
.هيروشيماحديدسككمحطةحولواآلخرالحينبينيظهرونالحلفاءجنودوأن، إليهنويتوددونبالنساءمغرمون

قرأواأصدقاءمنمعظمهاأرسلتواحدةدفعةخطابا25ًأو24وتلقيتسبتمبرأولمنذالوصولفىينتظمالبريدبدأ
تقعتواريختحملالخطاباتهذهوبعض، الموتمنبالنجاةوهنأونىالمقالفيهاإمتدحواكيزاىسانجيوجريدةفىمقالى
.سالمتىعنيسألوناألصدقاءبعضأرسهاأغسطسمنالعاشرحول

ملتمسينفروافقداآلخرينأما، الحركةعلىالقادرينغيرإالفيهايبقفلميتناقصالمستشفىفىالمقيمينتعدادأخذ
يدورلماكهمإدارلعدمالمستشفىيغادروالميتامىأطفاالكانوالدينابقوامنومعظم، اإلحتاللجنودوصولقبلالنجاة

.حولهم

إلىالفضولفدفعنى، هناكمشاهدتهمالممكنمنوأنههيروشيمامحطةعندموجودةاإلحتاللقواتأنعلمتالغذاءبعد
والرؤوسالمسترسلالشعرذوىالشباببعضرؤيةأدهشنىالمحطةإلىالطريقوفى، لرؤيتهمالمكانإلىالذهاب
الشعرذوىالشبابهؤالءمنالكثيررأيتالمحطةمنوبالقربوخيالءبزهووهناكهنايسيرونالذينالعارية

طولوكسبناالحربخسرنالقد.الشعرتصفيففىطرازآخرأنهلىقيلالظاهرةهذهسرعنسألتوحين، المسترسل
القصيرالشعروكان، أخرىمدرسةضدلعبتهامبارةمدرستناخسرتإذارءوسنابحلقالتلمذةأيامنعاقبكنا!، الشعر
المسرحينالجنودمنالحلفاءيظنهمالحتىشعورهمالشبابهؤالءأرسلفقداآلنأما، الحربسنىخاللمألوفاأمرا

.فيعتقلونهم

أشاهدلمولكنى، هدىغيرعلىوهناكهنايتحركونكانواالذينبالناسيعجفكان، المحطةمنبقىماأو، المحطةأما
قذارةورغم، الردىءالطعاممنمتعددةألواناتبيعبعضابعضهايجاورصغيرةعششهناككانتالمحطةوحول، جنوداً
.شديدابضاعتهاعلىاإلقبالكانالعششتلك

فكانواالبحريةمالبسيرتدونكانواالذينأما، يرتدينهاكنالبناتحتىعسكريةبزاتيرتدونكانوارأيتهمالذينومعظم
ويبدو، البطاطاثماربعضبهاسلةظهرهاعلىوتحملزفافهاكيمونوترتدىعجوزسيدةمنظروهزنى.قالئلأفرادا
.الحريقمنإنقادهمنتمكنتالذىالتذكارىالكيمونوهذاسوىترتديهماتجدفلممالبسهاكلإفتقدتأنها

الناسأرقبقليالفتوقفت، الركابتحتهاينتظرصغيرةوسقيفةالتذاكرلصرفمتواضعمكتبعليهاأقيمفقدالمحطةأما
،الحربضحايامنالمدنيينمعجنبإلىجنباًظهورهمفوقالكبيرةحقائبهميحملونمسرحونجنود، ويغدونيروحون
إاليتحركيكادوال، الرصيفعلىيأكلونممنالطعاميستجدىقذرسروالمنإالالجسدعارىصغيراًطفالوشاهدت

أنبعدوكوريامنشوريافىرأيتهمالذينباألطفالالحزينالطفلهذامنظروذكرنى، طعامهمنفضلبعضهملهقدمإذا
الهزيمةيمثلشئوال، مناالطعاميستجدونعندئذوكوريامنشورباأطفالكانفقد، عاماًعشرثمانيةمنذقواتناإجتاحتهما

.المشردينالبؤساءهؤالءمثل

مررتالعودةطريقوفى، المستشفىإلىأدراجىأعودأنففضلتبالمحطةالمحيطةالمؤلمةالمشاهدمتابعةأستطعولم
الذينوالجنودالضباطأولئكوتذكرت، المكانعلىالمخيمالمطبقالسكونوهزنىالفرسانلفرقالغربيةالقيادةبموقع
فىومر.الطعاميستجدىعجوزاًضابطاًالمحطةعندشاهدتفقد؟لهمالمستقبليخبئماذاترى، فخارناموضعكانوا

،المحترقةاألعمدةإلىيستندونالذينالعجائز، المسرحونالجنود، المنهكونالحربضحايا: للمأساةكاملشريطمخيلتى
الهزيمةوقعوعمقت، عليناإنتصرتالتىهىبهاإبتليناالتىالظواهرهذهإن.الشحاذون، هدفباليسيرونالذينالناس

.نفوسنافى

أىترى، الناسعلىتسيطراألنايةكانتكم، هيروشيمامحطةعندرأيتهاالتىالمناظرإلىذهنىشردالعشاءتناولبعد
الشرسماتوجوههمعلىبدتالذينأما، األسمالويرتدونيستجدونالناسكرام؟ كانفيهنعيشالذىذلكتعسمجتمع

العصاباترجالمثليبدونالطيارينبزاتيلبسونالذينكان.الثيابأحسنيتردونفكانواالقولببذىءألسنتهموفاضت
شعرت، والخسةالوضاعةإلىتنحدرالبالدإن، قبلمننعهدهالمبوقاحةالمحطةعندالبائساتالفتياتويطاردون
يخبئماذاترى؟األحوالتغيرتكم.السلطةإلىغداًأمثالهموصولإحتمالذهنىإلىقفزعندماوتألمت، لهمبالكراهية

؟الطعاميستجدىرأيتهالذىالعجوزالضابطلذلكالقدر

1945سبتمبر16
.بالغيومملبدممطريوم

قواتوصولقبلبالهربونصحنىالفزععالماتوجههعلىإرتسمتوقدعادتهغيرعلىياماآكىالدكتورزارنى
عنبعيداًزوجتىبنقللهأسمحأنمنىوطلب، شئعلىيبقوالنأنهممؤكداً، للخطرزوجتىأعراضألحتىالحلفاء
أنيخشىوكان، الصينفىالخدمةلهسبقفقد، ياماآكىالدكتورلموقففتأثرت.فيهاالبقاءعلىمصراًكنتإذاالمدينة
أنمنهوطلبت، نظرهوجهةزوجتىبإبالغووعدته، نصيحتهعلىفشكرته، الصينشمالفىحدثمثلمالنايحدث
جاءوامنأنإحداهماتقولجديدتانإشاعتانسمعتاليومالمرضىبتفقدقمتوعندما.الموضوعفىأفكرحتىيمهلنى
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القنبلةحادثبعدهيروشيمافىبقوامنأنفتقولاألخرىأما، الذرىاإلشعاعمرضأصابهمقدالبيكابعدهيوشيماإلى
فقدبالمستشفىبقوامنأما، التناقصفىآخذاًيزالالالمرضىعددوكان، واحدعامخاللويموتواالصرعسيصييبهم

.التحسنأوالثباتإلىتميلحالتهمكانت

لزوجتىأحضرتقدشيماالعمةوكانتالعجوزسائيكىالسيدةمعتضحكزوجتىوجدتحجرتىإلىعدتوعندما
المصلحةمنهديةتلقيتكما، سائيكىللسيدةتريهزوجتىوكانت) الكيمونوفوقيبلسالصوفمنبالطو (هاءورى

هذهميزوجتوشىالسيدرأىوعندما. الشتاءبردتقينامالبسلديناأصبح، وبذلكالصوفمنومعطفبدلةعنعبارة
علىللحصولالمدينةإدارةإلى، وسعىالمستشفىإلىطريقهافىالمعونةمنجديدةشحنةأنأيقنالجديدةالمالبس
.الشتويةالمالبسمنيكفيهمماوللعاملينللمرضىسيوفرأنهعودتهبعدلىوأكد،للمرضىمنهانصيب

،والذخائراألسلحةومصادرةوالبحريةالجيشوحلشرطوالقيدبالللحلفاءالتسليمموضوعفىتناقشناالعشاءبعد
مالبسمنفيهابماالعسكريةالمخازنوأن، شيكوكولجزيرةالصينىالوطنىالجيشإحتاللحولإشاعةوترددت
مخازنمصدرهاكانالتىالمالبسلتوفرتفسيراًاإلشاعةهذهفىورأينا.الصينىاإلحتاللجيشنصيبمنستصبح
العسكريةالمالبسيحملونالذينبالمواطنينتعجبهيروشيماتمرالتىالقطاراتوكانت، الجبالفىالموجودةالجيش

بالناهبينالمدينةوإمتألت، الحلفاءجيوشمنبهاأحقاليابانينالضرائبدافعىأنبحجةالجيشمخازنمنالمنهوبة
كانواغالبيتهمولكن، والمحتاجينللفقراءيسرقونهماليعطوايسرقونفكانواأخالقيةبصفاتيتحلىبعضهمكانالذين

وكانت، الحربخاللالسرقةفىيفكرأحديكنلم.أثرياءإلىوضحاهاعشيةبينويتحولواينهبونماحصليةيبيعون
.البالدربوعبينلألمنوجودفالاليومأما، حراسةإلىحاجةدونالعراءفىتتركوالبضائعالممتلكات

علىلألنفاقكضرائبدخولنامن % 80نحوندفعكنافقد، وتفاؤالفلسفةإزددناكلماالحديثفىإستغرقناكلماوكنا
المحتلينمنبهاأحقفهوبأموالهاشتراهاالذىللشعبملكاألمرنهايةفىهىاألشياءفهذه، العسكريةالخدمات
منأقلوقدر، السالمظلفىأحسنمستقبلفىبالتفاؤلالليلمنمتأخرةساعةفىالمناقشاتوإنتهت.األجانب

.فيناتتحكمعسكريةشرطةفيهتوجدالمجتمعفىالحريةوبعض، الضرائب

1945سبتمبر17
.شديدةعاصفةثمغزيزةأمطار

الدكتورمنخطاباًتضمنالذىاليومبريدتلقيتاإلفطارتناولوبعد، تمطرالسماءكانتالصباحفىإستقظيتعندما
آثارأرىأنوأدهشنى، دراستهاعلىفعكفت، للمدينةزيارتهخالللناإلتقطهاالتىالصوربعضبداخلهيامورى

ساساداالدكتوروجهتقدير، أماأقلعلىللجراحأثرا150بجسدىوكان، بائساًمظهراًمالمحناعلىأضفتقدالجروح
هذهأنورغم.رأسهفىمجروحاًفكانكوياماالدكتورأما، زوجتىبجسدندبةعشرخمسةهناكوكانت، محترقاًفكان

الصورفىتتالشىتكادكماتتالشىأنوتمنيت، وجهىفىالجراحموضعتحسستفقدالصورفىتظهرتكادالالندبات
قاطعمثلبداحتىوجههفىبجراحيفعلماعلىيعاقبكانالذىاألسطورىالمحتاليوسامثليجعلنىبقائهاألن

أما، اإلصاباتهذهبعدوجههتميزكانتالتىالبراءةمالمحاألبدإلىفقدقدساساداالدكتورأنأتصورأكنولم.الطريق
وكانتمشوهة؟بوجوهالناسنواجهأننستطيعكيفترى.بهامليئاًاليومأصبحالندباتمنخالياًكانالذىزوجتىوجه

حدثلماقيماسجالتعدإنهاالمقطعةالكهربائيةواألسالكالمتساقطوالمالطالمتهالكةواألسرةالضماداتتوضحالصور
.شاكراًيامورىللدكتورفكتبتعليهاالحصولوأسعدنى

وبينما، الماتشامنكوببإرتشافوإكتفيت، الطعامتناولأستطعلمالغذاءوقتحانوعندما، المعدةفىبآالمشعرت
إشتدتحتىلحظاتإالوماهى، فجأةالرياحهبتأوكايامافىناكوموراصديقىيملكهالذىالشاىمحلفىأفكركنت

وحاولت، النافذةحاجزتثبيتمنألتأكدغرفتىإلىوإتجهت، غزيرمطريعقبهاأنفخشيت، حرارتهاوإرتفعتسرعتها
بإستعدادزوجتىوأخبرت، ماحدإلىالبللمنبمنجاةكناالمطرسقطإذاحتىاإلمكانبقدرالنوافذعناألسرةأبعدأن

فىتعاوننىوإستمرت، كالمىعلىتعلقولمضحكتولكنها، المدينةخارجترحيلهافىالمساعدةياماآكىالدكتور
.بهدوءاألسرةإزاحة

،تيفوناكانتولكنهاعاديةعاصفةهذهتكنلمالمطر،منجارفسيلإنهمرثمفجأةالرياحسكنتالعشاءتناولوبعد
علىمثبتةكانتالتىالمالءةوتمزقت، البحرعرضفىكاألمواجوتبدوالحجرةتمألالمياهكانتلحظاتإالوماهى
الرياحوعادت.الطريقعرضفىنناموكأنناوأصبحنا، كاألعالمترفرفالناموسياتوأخذت، لسريرىالمجاورةالنافذة
منوقليل، ملجأيلتمسونالمصلحةومبنىالمستشفىإلىالمدينةمنالناسفإندفع، التاسعةالساعةنحوشديدةبسرعةتهب

خشيناحتىالمياهوإرتفعت، فيهايعيشونالتىاألكواخرؤوسهمفوقتنهارأنقبلبأنفسهمالنجاةإستطاعواالذينأولئك
فىشئكلأصبححتىالليلمنتصفيحلكادوما.الجلدحتىمبتالمنافردكلوأصبح، فيضانإلىتتحولأن

نذقلمولكننا، المطرتوقفوأعقبها، بقليلالليلمنتصفبعدالرياحوتوقفت.العراءفىمتروكوكأنهيبدوالمستشفى
.الصباحقبيلقليالعفوناولكننا.جفوننايذايلالنومجعلتلدرجةومتوترينمبللينجميعاًكنافقد، طعماًللنوم
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1945سبتمبر18

.إنقشعتأنلبثتماالتىبالسحبملبدةسماء

خرجت، وحينالزكامبسببمسدوداأنفى، وأصبحتؤلمنىكانتوفخذىأكتافى، ولكنمرتقدالعاصفةألجدإستيقظت
حولأقيمتالتىالصغيرةلألكواخوجودهناكيعد، ولمالمستشفىأمامموجودةأصبحتكبيرةبحيرةوجدتالشرفةإلى

وحاولتهناكإلى، فنزلتالمستشفىومبنىالمصلحةمبنىبينمبعثرةفكانتالخطاباتأما. إليهاالناسليأوىالمستشفى
.مسجلةخطاباتمعظمهاوكانتجمعهإستطعتمامنهاأجمعأن

لمالمستشفىأنمنهما، فعلمتالتيفونسببهالذىالدمارحجمعنكيتاءووالسيدسيراالسيدألسألالعملمكتبإلىذهبت
قدملجأيلتمسونالتيفونخاللالخارجمنالمستشفىإلىلجأواالذينالناسأن، ويبدوالبطانياتبعضسوىشيئايفتقد

.أكواخهمدمتبعدماإليهاحاجةفىشكالالعذر، فهملهمإلتمست، ولكنىمعهمأخذونها

منبركةوسطترقدكانتالتىالجميلةالفتاةعادية، أماكانتإصاباتهمولكنبالبرداإلصابةمنيشكونالمرضىوكان
.أحدمساعدةدونالحركةعلىقادرةاآلنأصبحتفقدوالقذارةالقيح

جزيرةإلىالذهابمنىيطلبهاتااألستاذصديقىعندمنرسولقدومسوىحوادثوقوعدونالصباحفترةمرت
الرحلةهذهبمثلالقيامعلىبالقدرةأشعرالبأننىبهيروشيما، فأجبتاليابانبنكمديرعلىالطبىالكشفألوقعمياجيما

.اآلن

وصلتحتىأتجولوأخذت! المطرإنقضاءبعدالشمسطلوعأجملقليال، فماأتمشىأنفقررتالظهربعدالجوتحسن
ويبيعهاخاصةبطريقةالضفادعيصطادرجالرأيتحينهيروشيما، ودهشتبقلعةالمحيطبالماءالممتلئالخندقإلى

الناسولكنخياليةبصورةاألسعارإلرتفاع، فدهشتمائتينمقابلمنهاوالكبيريناخمسينمقابلمنها، الصغيرللناس
.بأولأوالالرجليصطادهشراءماعلىيتهافتونكانوا

فراشىإلى، وآويتاألحوالفىللتغيرالكبيربدورهموإندهشواالضفادعصيادبقصةرفاقىأخبرتالعشاءتناولبعد
"اللص ..اللص: "الليلفىسمعتهصراخسوىيقطعهلمعميقثباتفى، وغرقتاألمسليلةالقيناهمابسببمنهكا

.الصباححتىالنوموواصلناإزعاجناعنلنافإعتذرتاماجاواالدكتورأصابمفزعاحلماكانولكنهفزعافإستيقظت

1945سبتمبر19
.لطيفطقس

، فقداألمسليلةعميقبنومإستمتعتقدكنتساطعة، ولما، والشمسجميل، والجوالصباحفىصافيةالسماءكانت
،باألمستلقيتهالذىهاتااألستاذلطلبتلبيةالمريضالبنكمديرعلىللكشفمياجيماإلىالذهلبعلىالعزمعقدت
عبركوئىطريقعنالسيرالرحلة، وبدأتأثناءأتناولهاخفيفةوجبة) بنتو (لىتعدأنالعجوزسائيكىالسيدةمنفطلبت
بعيد، وكانعهدمنذاللحمشاهدتقدأكنالبقر، ولملحمتحملالجسرفوقعربةيدفعرجالوشاهدتميساساجسر

الظهيرة،عندكوئىمحطةوبلغت. اللحمرؤيةعندلعابىسالفقداليومتقززى، أمايثيرمضىفيماالطازجاللحممنظر
أخذتوجهتىإلىالطريقوفى.مياجيمامرفأإلىالمتجههةالمزدحمةالترامعربةفىمقعدعلىالحصولمنوتمكنت

تبدووالحوائطالنوافذمحطمةالسقوفعاريةوتاكوساكوئىبينفيماالمنازلفكانت،الترامبهايمرالتىالمنطقةأرقب
،محطمةفكانت، نوافذهاأماحاالأحسنمنازلهاكانتفقد38كوساتسووراءالواقعةالمنطقةأما، أصابهاقدزلزاالوكأن
جىمنوبالقرب،اتشىهاتسوكاعندتماماًالدمارآثاروتختفىاتشىكاإيتسوحتىواضحةالدمارعالماتوكانت
المسماةالجميلةالصيفيةالمنازلعلىنظراتىركزتالطريقيمينوإلى، اآلفقفىتلوحمياجيماجزيرةبداتجوزن

.الناسأثرياءالصيففيهايقضىالتى) بسو(

وتوقفت. هيروشيماعنكثيراًتبعدالمنطقةألننوافذهافقدتوقدميجيمامرفأعندالمنازلبعضأرىأنأدهشنىوقد
إلىالطريقفىالعبارةركبتثم، الغذاءطعامتناولتحيثقديمةصداقةبصاحبهتربطنىالفخارلصناعةمحلعند

صغيراًفندقاًهناكوقصدت. الجميلةالجزيرةإلىبعدهاوصلتساعةنصفنحوالبحريةالرحلةوإستغرقت، مياجيما
يقعالفندقهذاوكان، البنكمديرفيةيقيمالذىرنيوبائىفندقإلىالسيرتابعتثم، لتحيتهماألصدقاءبعضيديرةأعرفه

األفقفىوتلوحكلهاالجزيرةمنظرعلىنوافذهوتطلالجهاتمختلفمنقديمةمنازلبهتحيطصغيرتلقمةفوق
علمتحيثحجرتهإلىوقادتنى، المديرزوجةوإستقبلتنى، الجميلالمكانهذافىأقيمأنتمنيتكم. بعيدمنهيروشيما

التفجيرمركزمنمتر500-400مسافةعلىيقعالبنككانولما، القنبلةسقطتماعندبالبنكالعمليمارسكانأنه
الرجلفحصتأنوبعد.الشهيةوفقدانالضعفمنيعانىأنهلىذكرتزوجتهولكن، بالغةإصابةأصيبقدأنهإعتقدت

لهكفلالمتينالبنكبناءأنإالالحادثوقوععندبالبنككانأنهمنالرغمفعلى،كبيرةالشفاءفىفرصتهأنأيقنت
نشراتجدرانهتغطىإستعالماتمركزإلىاآلنتحولقدالبنكأنلهوذكرت، الذرىباإلشعاعاإلًصابةمنالحماية

.التفجيرمركزمنكيلومترات5بعدعلىتقعكوساتسو38
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إلىأدراجىوعدتللعالجكوسيلةالجيدالطعامتناولمنيكثربأنوأوصيته، والمصابينوالموتىالمفقودينأسماءتحمل
.الهدايامنشتىبأنواعحمولنىأنبعدودعتهمثمقليالوإسترحتعندهمالطعامتناولتحيثأصدقائىيديرهالذىالفندق

.هيروشيماقاصداًالتراموركبت، الفخارمحلصاحبعلىالتحيةفألقيت، مساءالرابعةنحومياجيمامرفأإلىووصلت
لسانعلىوتردداإلحتاللجنودمعتسيررأوهاألحدهمكانتفتاةحولالركاببينيدورحديثاًسمعتالطريقوفى

.ذلكعلىلهاعقاباًالبحرفىإلقائهاضرورةالبعض

الخطعلىوقفواالسكارىمنثالثةهناكأنوإتضح، فجأةالترامعربةتوقفتبقليلأتشىإيتسوكامحطةغادرناأنوبعد
بذيئةبألفاظوالسائقالمحصليسبونوأخذوا، الترامركبوثمجانباًالمحصلودفعواالتوقفعلىالسائقفأجبرواالحديدى

"باتراى: "واآلخرالحينبينيصيحونثمكوريةغراميةأغنيةيرددونوهمجميعاًالناسويهددونالعربةفىويعربدون
ولم، األجرةأحدهميدفعولم، وغادروهاأخرىمرةالتوقفعلىالسائقأجبرواكوئىإلىالعربةتصلأنوقبل)، يعيش(

كانلقد؟الحربقيمتستمرمتىإلىنفسىوساءلتالسكارىهؤالءلتصرففإستأت، دفعهاعلىيجبرهمأنأحديستطع
مابقيممتمسكينيزالواالكانواالسكارىهؤالءأنويبدو، "القوةهىوالعدالة، العدالةهىالقوة "يقولمبدأيلقنونالناس
.الهزيمةقبل

إستحممتثم، بالغةبصعوبةألصدقائىحدثماورويت، الترامعربةفىشاهدتهلمامكتئباًمنهكاالمستشفىإلىوصلت
.العشاءطعامأتناولأندونفراشىإلىوآويت

1945سبتمبر20
.أحياناًالسحببعضظهورمعصافيةسماء

هذاإستقظتوعندما، لماماإالالنومأستطعولم، األمسليلةمنهكاكنتفقد، البدنيةطاقتىفوقمياجيماإلىرحلتىكانت
حضروعندئذ، ألستريحالفراشإلىعدتثماإلفطارلتناولفراشىمنبصعوبةونهضت، تؤلمنىأرجلىكانتالصباح
لقددكتوريا: "قائالبالبكاءإنفجرأنلبثوما، حزيناًمغتماوكان)، إيريبن (اسميحملتجارياًمحاليملككانقديمصديق
فرقإحدىإلىلتنضمالبيكايومصباحالبيتالمسكينةزوجتىغادرتفقد، ذلكحدثأومتىأينأدرىوالأويونىماتت
كسرتذراعهاأنفأخبرنىماساءوإبنتهعنفسألته."اآلنحتىشيئاًعنهاوإبنتىأسمعفلمالنهايةهىهذهوكانت، العمل
منبضمادةمغطاةرأسهوكانتجريحاًكانأنهكما، النحيبوسطيسمعيكادالحديثهوكان.البيتالتيفوندمرعندما

لتجدناسائيكىالسيدةوجاءتباكياًإنفجرتولكنى، روعهمنأهدئأنفحاولت، للرثاءتدعووحالته، المتسخالقماش
يحضرأنعليهوعرضت، المسكينالعجوزالرجلخاطرتطيبأنوحاولت، بيننانظراتهاتنقلفأخذت، الحالهذهعلى
.باإلرتياحيشعروهوالمستشفىفغادرمعناليقيماوإبنتههو

األنفاسمتقطعالحجرةإلىسيراالسيدإندفععندماالنافذةعبرالفضاءفىأحملقالغذاءبعدالسريرفوقمستلقياًكنت
أحرلمأنىغير،الكلماتهذهسماعىعندوفزعت”، بالخارجأمريكىضابطهناكدكتوريا: "قائالأذنىفىوهمس
ياسيد، "مقتضببصوتوقلتقواىوإستجمعت، العداءشعورعلىوتغلبت، والغضبالخوفتملكنىثمللحظاتجواباً
أرجوك، اآلنالمستشفىمدخلعنديقفالرجلإنالكالمهذامثلتقلالدكتوريا: "بإرتياعفأجاب" بأمرهالتهتمسيرا

أقابلأنعلىوأن، أمامىالخيارأنهأعرفكنتإذ، بالرهبةلشعورالمجاليفسحعندىالعداءشعوروبدأ”.تقابلهأن
لمقابلةإتجهتعندماهذابمنظرىأهتملمأنىغير، حاالمنهأحسنقميصىيكنولم، متسخاًبنطلونىكان.الضابطهذا
،بمسدسيتمنطقأسودحارسخلفهمهيبرجلبهفإذا، الدرجعلىالضابطأقداموقعسمعتلحظاتوبعد.األجنبىهذا

أنوبعد، بهيروشيماالمواصالتمستشفىمديرأننىفأخبرتهما، الضابطوبينبينناالمترجمدورليلعبجاءأنهويبدو
علىترتبتالتىاألضراربمعرفةمهتماًالضابطوكان، المرضىعنابريتفقداأنعليهماعرضت، بتحيتهماقمت

،قليالإالاليابانيةمنيعرفالالمترجمأنوإكتشفت، الذريةبالقنبلةاإلصابةنتائجعنلحديثىبااليلقىيكنولم، التيفون
عندوصلناالتفقديةبالجولةقمناأنوبعد، حديثمنالضابطوبينبينىمادارنقلعلىمقدرتهإلىأطمئنلمولذلك

،أصابتهاقدالجراحبعضأنكما، األنيمامنتشكوأنهالهفقلت، أصيبتقدكانتإذاعماالضابطوسألنى، زوجتى
.المكانغادرثمقليالرأسهفهز، الجراحتلكآثارعنلهألكشفأكمامهاوشمرت

مدخلحتىأصبحهأناإلنزعاجغمرةفىونسيتجديدمنتؤلمنىأرجلىوعادت، بعنفيدققلبىأخذتركناأنوبعد
.المستشفى

زوجتىأنكما، الموظفينفإنزعج، األمريكىالضابطهذاظهوربمجردالمستشفىعلىيخيمكانالذىالهدوءجوتغير
،حاجياتهاوتجمعالفرارفىتفكريامااآلنسةوبدأت، القلقعالماتعليهاظهرتاآلنحتىالتبرمعليهايبدلمالتى

لهأعبرأنإستطعتربمااألمريكىالضابطمعمباشرةالحديثأتبادلأنبإستطاعتىكانفإذا، بدورىبالقلقوشعرت
فرغم، الحاالتتلكمثلفىبهأستعينقاموسلدىيكنولم.روعنامنيهدىءأنبإستطاعتهكانولعله، مخاوفناعن

علىالعزموعقدت.بهايدورحديثاًأسمعحينأفهمهاوالبهاالتخاطبأحسنالأنىغيروكتابةقراءةلإلنجليزيةإجادتى
حتىالمقاعدوبعضمنضدةفيهوضعتمكاناًفهيأت، بالكتابةالمستشفىفىيزورونناالذيناألمريكيينمعأتفاهمأن

إنجليزى – يابانىقاموسعنبالبحثموظفاوكلفتالمستشقبلفىاألمريكيينمنيزورنامعالكتابىللحوارمقراأتخذه
الجزرأنطالماالزياراتهذهلمثلسنتعرضأنناوالبد، معهالتفاهمإستطعنامترجميصحبهالضابطزارناإذاحتى

رحمةتحتأصبحنابعدمااإلنجليزيةباللغةأنفسناعنالتعبيرعلىنتدربأنوعلينا، لناإعتقالمعسكرأصبحتاليابانية
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علىيضعمتسوالاآلنوأصبحباألمسالحالميسورغنياكانالذىايربنمحالتصاحبصورةبمخلتىطافت، العدو
.وحاضرهااليابانماضىإلىيرمزإنه، المتسخالقماشمنضمادةرأسه

1945سبتمبر21
.خفيفةمطروزخاتغائمطقس

أخبرنى، سبتمبرمنوالعشرينالخامسمنإعتباراًمحظورةستصبحهيروشيماخليجفىالمالحةأناليومصباحعلمت
اليومشعائرإقامةليحضرهيروشيماإلىوجاءالحوادثخاللزوجتهفقدالذىجودوجريدةمراسلسوميتانىالسيدبذلك

هذاسبتمبرمنوالعشرينالثالثفىاليومهذاويحل، الموتىلذكرىإحتراماًالبوذيونفيهيصومالذىواألربعينالتاسع
.هيروشيماضحايامنأصدقائىألرواحإحتراماًاليومهذاشعائربإحياءفذكرنى، العام

هذامنوالعشرينالرابعفىالرحيلعدةلهاوأعددناأوكايامامنبالقرببلدتناإلىتذهبأنأخيراًزوجتىقررت
للمرضىالسماحفىأتردداألمربدايةفىوكنت.لمرافقتهاأختهاتحضرعندمااليومفستغادرنايامااآلنسةأما، الشهر

وصولمنذجميعاًالناسحولشباكهنصبالخوفولكن، خطيرةحالتهمكانتالذينأولئكوخاصةالمستشفىبمغادرة
أصبحتكلماالمرضىعددقلفكلما، المستشفىيغادرونعندماباإلريتاحأشعرأصبحتولذلك،اإلحتاللقوات

منروعتهدئةفىالجهدأقصىبذلتأنىغير، اإلحتاللقواتنواياعنشيئانعرفالأنناوخاصة، محدودةمسئولياتنا
.المرضىمنبالمستشفىبقى

هيروشيماقلعةعندشاهدتهالذىالرجلقصةألصدقائىفرويت،الضفادعأرجلمنمكوناًطبقاالعشاءطعامفىتناولنا
.للناسويبيعهاالضفادعيصطاد

1945سبتمبر22
.والرعدبالبرقمصحوبممطرجو

السيدكانبينما، بالمطبخاإلفطارطعامبإعدادتقومالعجوزسائيكىالسيدةوكانت، العادةغيرعلىمبكراًاليومإستقيظت
غادرواالذيناألصدقاءيشغلهاكانوالتىبالغرفةالموجودةالخاليةاألسرةعلىنظرةوألقيت، نائمايزالالميزوجوتشى

أسابيعمنذأتوقعهأكنلمأمروهوعلىعزيزةالحجرةهذهذكرياتأصبحتلقد.إليهمبالشوقفشعرتالمستشفى
.مضت

اجتماعاتكغرفةإستخدامهانستطيعحتىترتيبهاوتعيدالحجرةتنظفأنسائيكىالسيدةمنطلبت، اإلفطارتناولبعد
ووضعنا، جانباالخرائببينعليهاعثرناالتىالقديمةواألسلحةالسيوففنحينا، أخرىمرةلزيارتناالعدوجنودعادإذا

ضيوفناإلستراحةأعددناهاالتىاألريكةأما، وسطهافىالمقاعدوبعضمنضدةووضعنا، الغرفةجوانبأحدفىاألسرة
.الضيوفمنخمسةأوأربعةالجتماعمعدةبذلكالغرفةوأصبحتأرجلبأربعةخشبىلوحعنعبارةفكانت

أجلسأنآثرتفقد، أفعلهمالدىوليس،قليلنفرإالمنهميبقلمأنهحتىالتناقصفىآخذاًالمرضىعددكانولما
منبشئالماضىذكرياتأستعيدجعلنىالهدوءمنبقدرمرةألولأتمتعوأصبحت، األقدارتسوقهقدمامترقباً

فسادااألرضفىيعيثونالذينالسكارىكالجنود، قلقىتثيرهيروشيماعلىتهبطبدأتالتىالشروركانت.الموضوعية
للحكممكانهناكيعدلم.اآلننعيشهالذىالحاضرصورةيمثلونوالذينمياجيمامنعودتىأثناءرأيهمالذينأولئكمثل

السلمزمناألثربالغكانالتعليمنظامأنلىوبدا”.بمولدهوليسبخلفهالمرء "و" القوةهىالعدالة "تقولالتىالمأثورة
يكونالعندماصورةأحسنفىوجودهاتثبتفإنهاالتعليميصلقهاأنيمكنالاألخالق، إنونظامقانونهناككانعندما
والنصر، الشدةوقتفىخلقهيبرزأنبإستطاعتهفإنمتعلمغيرأومتعلماًالرجلكانوسواء، النظامتحفظشرطةهناك
منأهميةأكثرالمولدوأصبح، العدالةهىالقوةوأصبحتالغاليةالحكمهذهإختفتلقد.المتينالخلقجانبفى· دائما

.البلدهذاالقوةتحكمأنوالبد، الخلق

1945سبتمبر23
.ذلكبعدصحواًأصبحأنلبثماثم، النهارأولفىغائمطقس

أرواحعلىبوذيةصالةإقامةفىفكرتاليومإستيقظتوعندما، الموتىأرواحفيهتكرمالذىواألربعينالتاسعهواليوم
الذينالثالثةأبناهئهاأجلمنلتصلىالعجوزسائيكىالسيدةذهبتاإلفطارتناولوبعد، البيكاخاللقتلواالذينأصدقائى

حتىترانىكادتوما، ولدهاوزوجةكانيكوالسيدةهماصديقانجاءنىللخروجأتاهبكنتوبينما، الحربفىفقدتهم
المدينةإلىإبنىوزوجةعدتللبيكاالتالىاليومفى:"قصتهعلىتقصوراحتماتقدولدهاأنلتقولباكيةإنفجرت
وجدالتدريبساحةمنبالقربوهناكهناالمسجاةالجثثيفحصزوجىكانوبينمامنزلنا،حطامبينعنهلنبحث
إنسانعظاموجدتأنلبثتماثم، شيئاًأجدلمأنىغيرالبيتحطامبينالبحثواصلتوقد، واقفوهوميتاشخصاً
فقدعظامهأنهاألجدالتالىاليومفىوعدت.لولدىبأنهاالجزمأستطعلمأنىغيرمنهايتصاعدالدخانالزالمحترقة
فإن، فوكاوافىلزيارتناتحضرأنأرجوك: "تقولإستطردتثم”.العظمىالهيكلفوقحزامهبكلةوجودمنتأكدت



حامدعباسرءوف.دوتقديمتعريبهاتشيامتشهيكو.دهيروشيمايوميات

88www.RaoufAbbas.org

لىخطرحينالمعبدإلىطريقىفىكنتلقد.يراكحينإالقبلهعلىالسروريدخلشئوالهناكقابعالمسكينزوجى
.")اللقاءإلى (يوناراسا، أزوركأن

المسكينةالسيدةلهذههامتىوأحنيتإبتسامةظاللشفتىعلىرسمتبينماالوادعتحيةعلىرداً" سايونارا: "لهافقلت
أصلىمنزلكلحطامأمامفوقفت، بالجيرانمبتدئاًالضحايامنأصدقائىأرواحعلىألصلىإنطلقتثم، ولدهاوأرملة

إبتسامةوجوههموعلىأمامىماثلونأنهمصالةكلعندلىيخيلوكان.العينينمغمضالراحلينسكانهأجلمن
وجسرميساساجسرفعبرت، األصدقاءبقيةأجلمنأصلىالمدينةأرجاءبهاأطوافأخذتدراجةوإستعرت، عريضة

إلىوصلتحتىماتشىتيرامنطقةعبرتثم، األصدقاءهؤالءفىأفكرأوتانهرشاطئعلىبالدرجةوسرت، يوكوجاوا
بعدوإتجهت، أجلهمامنهناكفصليت، وزوجتهسوجىمورىالدكتورفيهماتالذىالمكانفبلغتزاياتشوسوراحى
أجلمنيصلونالناسمنغفيروجمعالجوفىتعبقالبخوررائحةكانتحيثالتفجيرمركزمنبالقربمكانإلىذلك

الطريقجانبعلىتقع، والصناعةالعلوممتحفخرائبفكانتالتفجيرمركزمخترقاًأيوئىجسرعبرت، ثمأحبائهم
شاهداوجدتوهناك، هيروشيمابريدمكتبموقعبلغتحتىالمنطقةهذهوعبرت، األخرىالمبانىخرائبوأمامها
،هناكماتواالذينأصدقائىأجلمنصليتأنوبعد،"الشرفساحةفىبالمكتبالعاملينجميعمات "عليهكتبحجرياً
عائلتهماتتحيثشيماالدكتورمستشفىخرائبوسطعبرتذلكوبعد،بنانزلتالتىالخسارةحجمفىأفكرأخذت
وتذكرت، الحداثوقععندماالمدينةخارجلوجودهالموتمننجافقدهوأما، المرضىوجيمعمعهالعاملينوسائر

تجولتأنوبعد.الحادثفىمصرعهماولقيامعهيعمالنكانااللذانكاتيناوالدكتور، كاواكوراالدكتور: الصديقان
.مكتئباًمتعباًمتأخروقتفىالمستشفىإلىعدتاآلخرينأصدقائىفيهاماتالتىاألماكنوزرتالوقتبعض

اآلنسةالعشاءمائدةوضمت،زوجتىبسفرإحتفاالميزوجوتشىالسيدأعده39ياكىالسوكىمنعشاءإنتظارىفىوجدت
العشاءهوهذاكان، طويالنتحدثلبثناالعشاءوبعد،وزوجتىإلىباإلضافةميزوجوتشىوالسيدسائيكىوالسيدةكادو

وستغادر، البيكاوقعمنذبناحلتالتىالحوادثكلفىمعاًاشتركواأصدقاءمعهاتناوله، بالمستشفىلزوجتىاألخير
.صغيركطفلسعيدةتبدوأنهاغروفالغداًالمستشفىزوجتى

1945سبتمبر24
.خفيفةأمطارتصحبهاأحياناًالسحببعضتتخللهعامةبصورةصحوجو

تناولمنننتهىأنقبلالمستشفىبابأمامالسيارةفأعدت، زوجتىلرحيلموعداًصباحاًالسادسةالساعةتحددت
مجموعةواشتركت.البيكامنذاألولىللمرةتستخدمكانتالتىالحكوميةالسيارةقيادةإيجوتشىالسيدوتولى، اإلفطار
.الرحيلساعةزوجتىتوديعفىاألصدقاءمنكبيرة

منأعانىأننىوإكتشفت، التبرزفىورغبةبالمغصشعورعلىفجأةوإستيقظتزوجتىرحيلبعدقليالغفوت
.مراتعدةالمرحاضإلىذهابىتكررولكن،باألمستناولناهاالتىالعشاءوجبةإلىيرجعالسببأنفظننت، اإلسهال
دواءلىتحضرأنسائيكىالسيدةمنوطلبت، الغذاءبتناولأعباًولمالشاىمنكوباًتناولتغرفتىإلىعدتوعندما
للمعدةدواءمعجوانيدينالسلفادواءوأعطانىمسرعاًإلىجاءبحالتىهينوئىالدكتورعلموعندما، الصيدليةمنقابضاً
منيعانونكانواممنالبيكابعدماتواالمرضىمنالكثيرأنمؤكداًبصحتىاإلهتمامضرورةحولمحاضرةعلىوألقى

.بالعالجالخاصةالتعليماتإتباعهمعدمبسبباإلسهال

الخرائبوسطتجولىأثناءعنهالناستحدثالذى) السامالغاز (ذلكإستنشقتهلترى، نفسىإلىيتسربالشكوأخذ
عنعاجزاأصبحتالدوزنطاريا، ثمتشبهبأعراضوشعرتعدداإزدادتالمرحاضعلىترددىمراتولكنباألمس
،وهنعلىوهناوإزددتإستخدامها، علىوعاونتنىفراشقصريةسائيكىالسيدةلى، فدبرتالمرحاضإلىالذهاب
لهذاإستخدمتهاالساخنالماءمنزجاجةلىفأعدت، بطنىفوقألضعهالساخنالرملمنكيسلىتعدأنمنهافطلبت

زجاجةأنغير، آالمىلتخفيفشيئاًيفعالأنيستطيعالمولكنهماكاتسوبىوالدكتوركوياماالدكتوروعادنى، الغرض
حولستاراًوضربت،الغرفةدخولمنالزوارسائيكىالسيدةومنعت.الراحةببعضأشعرجعلتنىالساخنالماء

أنخشيتولكنىالباردالماءتناولفىورغبتالشديدبالعطششعرتالمساءوفى.الحريةمنقدراًلىلتتيحسريرى
منكيسإحضارمنذلكبعدسائيكىالسيدةوتمكنت، الماءتناولعلىالعطشتحملففضلتالتبرزفىرغبتىتزاد

غيرالنومفىإستغرقتحتىمعىتتحدثوأخذتبجوارىفراشاًلنفسهاوإتخذت، بطنىفوقووضعتهالساخنالرمل
إالالنومأستطعولم،لمعاوتنىفتهبالقصريةإلستخدامبالحاجةأشعرحينبحركتىتشعرأنبمجردتستيقظكانتأنها

.الليلطيلةلماما

1945سبتمبر25
.صحوجو

أزكىمنوتعد،الطازجالبيضصفارإليهايضافوالكراتاألعشابوبعضاللحمشرائحمنمكونيابانىطبقياكىالسوكى39
.اليابانينعنداألكالت
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،األرزحساءمنقليالوطلبت، مراًشيئاًأتناولأنفىلرغبتىالخلبذوربعضوطلبت، بالملحالشاىبعضشربت
مثلماالحيلةوقلةبالضعفبحياتىأشعرولم، والمخاطالدمإلىباإلضافةعليههىماعلىإستمرتالمرضحالةولكن

منكبيرةجرعةفتناولت، الدواءتجرعتثمالملحمنقليلمعاألرزحساءمنطبقالمساءفىوتناولت.اليومشعرت
.تتحسنلمحالتىأنغير، جوانيدينالسلفا

1945سبتمبر26
.المطروتساقطبالغيومتلبدأنلبثماصحوجو

إلىالكودينوأضيف،العاموالضعفواأللمالدموىاإلسهالإستمرارمعباألمسعليهكانتعماتزيدالاليومحالتى
الكودينجعلنىالمساءوعند، األرزحساءمنأطباقثالثعدافيمااليومطوالالطعاماذقولم، أستخدمهالذىالدواء
.الليلخاللقليلةمراتإالالقصريةإلستخدامبالحاجةأشعرفلمالراحةببعضأحس

1945سبتمبر27
.بالغيوممبلدممطرجو

األرزحساءمنطبقإلىباإلضافةبالسكرالساخنالماءمنكوباًفتناولت، الحلقجفافمنمعانياًالصباحفىإستيقظت
شعرتمنهأكبرجرعةفتناولتللكودينيرجعالفضلكانربماالشئبعضحالتىوتحسنت، طعمهاأمجأصبحتالتى

.الليلطوالونمتالمساءفىالشئبعضبالتحسن

1945سبتمبر28
.والصحوالغائمبينمتقلبطقس

لىوأكدت،بالسكرالساخنالماءمنكوبإلىباإلضافةاألرزحساءمنطبقانالصباحفىفتناولت، اليومشهيتىتحسنت
.زوجتىرحلةعنبأخبارعادقدميزوجوتشىالسيدوأن،يرامماعلىسيصبحشئكلأنسائيكىالسيدة

أفكرأخذتاآلنحالتىتحسنتوبعدما،وولدىزوجتىعنشئكلالماضيةالخمسةأواألربعةاأليامخاللنسيتلقد
،حالتىعلىالتركيزمفضالالموضوعهذافىالتفكيرصرفتولكنى، زوجتىوصلتعندماسعادتهاومدىأمىفى

.رعايتهمألتولىلهمبالنسبةمهمفشفائى

وعجبتالبيكاحادثحولكتبهاالتىمذكراتهعلىأطلعنىالذىشيتاياماالسيدبينهممنوكانالزواربعذأستقبلبدأت
الناسيفكركيفترى.بالفعلوقعتالتىالهزيمةمعتتناقضوالتىمذكراتهفىوردتالتىبالنصرالتفاؤللعبارات
!؟بالفعلبهمحلتقدالهزيمةأنمصدقينغيرتحقيقهأجلمنالصعابتحملفىويرغبونبالنصر

تناولتحيثالطعامغرفةإلىوالذهابالفراشمنالنهوضأستطيعوأصبحت،بدنىفىتدبوبالعافيةبالتحسنشعرت
حساءتناولتالعشاءوفى،شيئاًأنسىالحتىيومياتىمنمضتالتىاألياموقائعوسجلترصاصوقلماألوراقبعض
إالالليلطوالالنومأستطعفلم، طويلةمراحلالتامالشفاءوبينبينىيزالالكانحالتىتحسنورغم.والدواءاألرز
أنبعدحتفهملقواالذينأولئكحولترددتالتىاإلشاعاتتذكرتحينالموتنحوالخطىأسرعأننىوإعتقدت،قليال

.المدينةخرائبوسطتجولوا

1945سبتمبر29
.أحياناًالسحبتتخللهصحوجو

فقدانىرغماألرزحساءمنطبقينإزدرادوحاولت، الطعامغرفةإلىالذهابأستطعفلم، الصباحهذاالفراشفىمكثت
،البرازفىأكياسوجودإكتشفتالحاجةقضاءوبعد، المستشفىخارجالمفضلمرحاضىإلىذهبتثم، الشهية

أشعروأنافراشىإلىأخرىمرةوعدت، الذرىاإلشعاعمرضوليسمعويةنزلةمنهأعانىماأنإلىفإطمأننت
.العالجتناولوتابعتبالراحة

معهماكريماًأكونأنحاولتفقدبالراحةأشعرأكنلمأننىورغماليومظهربعداإلحتاللجيشمنضابطانزارانى
اآلخريقولهمافهممناكليستطيعولمالمرضىعنابرداخلجولةفىوصحبتهما،معدتىألدفئبطنىحولكوفيةفلففت
باللغةلهماوقلتشجاعتىأطراففاستجمعت، الشابينالضابطينحديثفىالصداقةبنبراتشعرتأننىرغم

،لىأحدهماوأشعلهاشاكراًقبلتهاسيجارةبمنحىتحيتىعلىفأجابا"  How are you؟حالكمكيف":اإلنجليزية
جولتناإنتهتأنوبعد،وهنبهأشعرمارغمالمستطاعبقدرالمستشفىأحوالعلىأطلعهماأنالجولةخاللوحاولت
إلى (سايونارا "عبارةمنبدال)" حالككيف (واتىنىكون "باليابانيةلىوقاالصافحانىالمستشفىبابإلىووصلنا

وقدسيارتهماوركبا، الشابانالضابطانضحككما، بدورىوضحكت، الضحكفىمعىكانوامنفانفجر، ")اللقاء
تركتوقد، األنظارعنسيارتهماإختفتحتىبأيديهمالنايلوحانوظال، عريضةإبتسامةوجهيهماعلىإرتسمت

.لتندرناموضوعاًانصرافهماقبلعليناألقياهاالتىالتحيةعبارةوأصبحت، الجميعنفوسفىبالطمأنينةشعوراًزيارتهما
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تؤدىوكانت، كوماتشىبكابيتهافىطفالالقنبلةسقوطمنذبالمستشفىتعملكانتالتىياماهىالسيدةاليوموضعت
حالةهىهذهوكانت، جيدةبصحةاألموأنطبيعةحالةفىالطفلأنعلمتحينوسعدت،األمسليلةحتىواجبها
.البيكاوقعمنذبالمستشفىالمقيمينبينالوحيدةالوالدة

.عميقنومفىوإستغرقتمبكرافراشىإلىآويت

1945سبتمبر30
.كثيفةوغيومغزيرةأمطار

األرزحساءمنطبقانوتناولت، حاالأحسنمعدتىوأصبحت،ملحوظبتحسنشعرتوقد، بقليلالفجرقبلإستيقظت
أنباءإلىوحمل، بسالمبلدتناإلىزوجتىوصولبنبأاإلفطارتناولأثناءميزوجوتشىالسيدوجاء، اإلفطاروجبةفى

.وللبالدلناحدثماعلىوالدتىوتعليقاتالرحلة

المستشفىفىاألحوالتفقدوافقداألولىالمجموعةأفرادأما، اإلحتاللجنودمنمجموعتانزارتناالظهربعد
يحرصكانألنه، مدرساًكانالمجموعةهذهأفرادأحدأنويبدو، شئكلتفاصيلعلىبالوقوفوإهتموا، بمصاحبتى

يابانىأصلمنأمريكىمترجممعهافكانالثانيةالمجموعةأما، النطقطريقةلىويصححإنجليزيتىصدعترميمعلى
إلىينظرأحدهمووقف، لالجتماعاتأعددتهالذىالمكانفىالمجموعةهذهمعوجلست"، تنا "فىتقيمأسرةمنينحدر

لمإذاأنهلىويخيلالخرائبهذهبينالجثثبعضهناكتكونأنالبد: "المترجمخاللمنقالثمالنافذةعبرالخرائب
.؟"راًيكفما، بلدينابينالعالقةسوءفىسبباًسيظلالدماروهذاالمتعفنةالجثثهذهفإناألنقاضتلكإزاحةيتم

تسمونهاالخرائبإلزاحةجديدةآلةكورىفىإستخدمتمأنكمسمعتفقدالموافقة،تمامرأيكعلىموافقإننى: "فأجبت
أنيقينعلىفإننىوإالاألنقاضتلكإزلةعلىلمعاونتناهناإلىمنهاواحدةترسلونالفلماذا) البلدوزر (أظنماعلى

كلمابالدكمويكرهونعليكمويحقدونالقنبلةسقوطيوميذكرونسيظلواوأصدقاءهمأقاربهمفقدواأوجرحواالذينأولئك
."المدينةحالرأوا

الوقتفىهناإلىمعداتأىإرسالتستطيعالأمريكافإن، للمناقشةقابلغيرالموضوعهذاإن: "الضابطفأجاب
.الذرية؟"بالقنبلةهيروشيماقصفحادثفىرأيكماولكن، الراهن

بيتىفقدتلقد، المصائبمواجهةفىالسكينةألزمأنأظفارىنعومةمنذتعلمتوقد، بوذىرجلإننى: " بقولىفأجببت
بيتيخللمبينماالموتمنوزوجتىنجوتألنىمحظوظاًنفسىأعدكلهذلكعنالنظربغضولكن، وجرحتوثروتى

لقاضيتمكانككنتفلوالشعورهذامشاركتكأستطيعالإننى: "وكبرياءبصلفالضابطفرد"قريبأوعزيزفقدمن
."البالد

هذاألصدقائىرويتالمستشفىغادرواأنوبعد.جماعتهمعرحلثمالنافذةعبريحملقأخرىمرةالضابطووقف
وقعهاكانوكيفالعبارةهذهرددتمرةكمأدرىوال!" البالدأقاضى: "عبارةنفسىوبينبينىأرددوأخذت،الحديث

.يحتملأنمنأكثركلهالموقفكانلقد، نفسىعلى
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الضحايابعضشهادات: ملحق

ياماكيتافوتايا
.عمرهامنعاما33ًتبلغ، زوجة

.التفجيرمركزمنمتركيلو1,7بعدعلىأصيبت

***

الوقايةملجأعلىمراراًبالترددخاللهاقمتمرعبةطويلةليلةإنقضت، 1945أغسطسمنالسادسصباحفىذلككان
أيدىتهزهقلبىكأنأشعرجعلتنىوالتى، بالسوءمنذرةأصواتهابدتالتىاإلنذاربصفاراتمدفوعةالجويةالغاراتمن

.الشيطان

"الجيرةجمعية "إلىاليومذلكفىأتوجهأنعلىوكانياشوداىبحىأقيموكنتالصباحمنذالحرارةشديداليومكان
بجريدةموظفايعملالذىزوجىيكنلم.الجويةالغاراتمنالوقايةخنادقحفرفىبالعملالتبرعفىبنوبتىألقوم

للطعامشهيتىفقدت.اإلنذارصفاراتسمعحينالجريدةمقرإلىالسابقةالليلةفىهرعمنذالبيتإلىعادقدتشوجوك
تركتهاغيابىأثناءيعودقدالذىلزوجىوجبةأعددتأنبعدوإنطلقت، سريعإفطارتناولعلىنفسىأرغمتأنىغير

.المنضدةعلى

سنتجاوزنسيداتذلكفىبماالنساءمنغالبيتهاكانت، صباحاًوالنصفالسابعةفىاجتماعهامجموعتناعقدت
بخوفأشعرأكنفلمعليهتعودنايومياًأمراًكانأنهغيرالصباحمنذمستمراًالجويةالغاراتمنالتحذيركان.الستين
وكانتالطريقطوالبوضوحاإلنذارصفاراتسمعنا، ياماجوتشىالسيدةجارتىمعالطريقفىأمضىوأنامعين

.الغاراتمنالوقايةخنادقمحلهالنقيمتشوتسورومىبمطقةتهدمتالتىالمباتىأنقاضنزيحأنمهمتنا

الجسرتحتأرقبهكنتالذىالماءمجرىحييتماأنسىلن، تسورومىجسرلعبوروإصطففناالثامنةفىالعملبدأ
إننى! هادىءطبيعىمنظرمنأجملهما، والحياةللموتالدموىالصراعفىيلهثكانالذىالبشرىبالمجتمعمقارنة
.األزلمنذودعهسالمفىيجرىالذىالصافىالماءمجرىبوضوحأتذكر

أنبعدحقاًالغريبمنوكان.طائرةمحركصوتوبوضوحفجأةسمعتالجسرفوقمتراًثالثيننحوخطوتأنوبعد
وإستطعتإعتدناهاحتىمراراًتحدثكانتظاهرةولكنهارؤوسنافوقمعاديةطائرةنجدأنواضحةإشارةسمعنا

صغيرةالطائرةوبدت.الشمسضوءتحتبوضوحتتألقالفضيةأجنحتهاكانت، الطائرةإرتفاعمدىأقدرأنبصعوبة
.يدىبينحملهاأستطيعيجعلنىالذىبالقدرالحجم

أصبحتلعلك: "قائلةفأجابتنى!" الصورةمثلتبدوأنهاجميلمنظرمنياله: "قائلةجوتشىياماالسيدةإلىهمست
الجميلةالطائرةكانت.حقاًجميالمنظراًكانأنهغير" ؟الوقتهذامثلفىذهنكإلىالفكرةهذهتواردتكيف، شاعرة

أنظرفأخذتخافتبأزيزالغربإلىالشرقمنببطءتطيرالصافيةالزرقاءالسماءكبدفىتتألقفضيةزينةكقطعةتبدو
.بالمنظرمأخوذةالوقتبعضالسماءإلى

اللحظةتلكوفى، إليهاأشارتالتىالجهةنحوببصرىفإتجهت!”.تهبطمظلة... مظلةتلك: "السيداتإحدىوصاحت
وميضذاأرجوانياًاللونكان..عينىفىأوقدتناراًكأنشعرتالضوءذلكوصفأستطيعال، السماءأضاءتبالذات
.المراتبباليينالدامسالليلفىالترامعربةعنيصدرالذىالوميضيفوق

طريحةبرهةبعدسقطتفقدكلعلى.رحمىهديرهزلزلالذىاإلنفجارصوتأم، الضوء: األسبقكانأيهماأتذكروال
حاكلةالديناصارتفقدشيئاًأرىأعدولم.وكواهلىرأسىحولالفورعلىتنساقطحولىمناألشياءوبدأت، األرض
.حانتقدالنهائىالمصيرلحظةأنفظننت، الظالم

بدافعموقنةبغتةالنهوضوحاولت، الريفإلىهجرواقدكانواالذينالثالثةأطفالىبوضوحالمنامفىرأيتفجأةثم
السقوفوقرميدالخشبيةاألنقاضبسببالتحركأستطعلمأننىغير، هناكراقدةأظلأنالحكمةمنليسأنهغريزى

فربمامتإذاأوالدىيرعىمنثمةليس، هناأموتأنيمكنال: "لنفسىوقلت.جسدىعلىالسقوطعنتتوقفلمالتى
إستطعتبىألمتالتىاإلرتباكحالةمنتخلصتوبعدما”. المستطاعبقدرالنجاةأحاولأنالبد.ماتقدزوجىيكون

.األنقاضتحتمنأزحفأن

ماأنمنىظناًبقوةوفمىأنفىألحكالحزاممنمنديلىفتناولتكريهةأصبحتالهواءرائحةأنأدركتأنلبثتوما
لقد.. آه، المنديلعلىتساقطقدوجهىجلدوجدتحينصدمتولكنى، الحارقةاألصفرالفسفورقنابليكونقدعليناألقى
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الحالكانوكذلك، ببشاعةاألصابعأطرافإلىالمرفقمناليمنىيدىجلدوتدلىأيضاوأرجلىليدىالشئنفسحدث
.الخمسةوأصابعهااليسرىليدىبالنسبة

أكونأنالبد، رؤيتهمنأتمكنلمأننىرغميدىمثلأصبحقدوجهىأنوظننت !" حرقتلقد.. للعنةيا: "قائلةوتأوهت
لبثتوما، هناكفجلست، الحيرةوشملتنى،بعصبيةعنىاألنقاضإزاحةمحاولتىأثناءويدىبوجهىالضررألحقتقد
دفعنىرعبيتملكنىونهضت؟ياماجوتشىالسيدةأين؟لجيرانىحدثماذاترى، حولىمنأحدثمةليسأنكتشفتإأن
وقرميداألنقاضبأخشاباألرضإكتستلقد؟الطريقأجداين؟أينإلىولكنبعصبيةأجرىأخذتحيثاألمامإلى

.الطريقمعالمأتبينأعدولم، السقوف

حولىمنشئكلكان.الغسقحلقدوكأنمامظلمةاآلنإنها؟قليلمنذصافيةزرقاءكانتالتىللسماءحدثماذا
ماألتبينحولىمنالنظروأمعنت، البصرحاسةفقدتقدأننىوظننت، عينىعلىخيمقدالضبابوكأنغائماًغامضاً

سبيالأجدفلنوإالبعبورهأسرعأنالبدتسورومىجسرإنهأجل. يعدوكإنسانيبدوماالجسرعلى، فرأيتحدث
.األنقاضفوقكالجنونةأقفزوأناالجسرنحوكالمجنونةوجريت.للفرار

رجاالكانواإذاماأتبينأنأستطعولم، النهرمجرىفىيتلوونالبشرمنالمئاتكانفقدصدمنىالجسرخلفرأيتهوما
النهرإلىيندفعونالناسوكان، منتصبشعرهم، اللونرماديةمتورمةوجوههم: متشابهينجميعاًكانوافقدنساءأم

تعرضهبعدجسدىفىإستشرىالذىباأللممدفوعةالرغبةبنفسوأحسست، األلممنيئنونأعلىإلىأيديهمرافيعن
أنىتذكرتأننىلوالالنهرإلىالقفزوشكعلىوكنتسراويلىلحرقكافيةكانتالقوةمندرجةعلىحرارىإلشعاع

.العمومأستطيعال

علىفشجعتهن، ذهولحالةفىوهناكهنايتجلوننائماتشبهيمشينتلميذاترأيتوهناك، الجسرإلىأدراجىعدت
بورىتشوها– تشوتاكيامنطقةفوجدتورائىنظرتحتىالنهريعبرنوماكدن”، أسرعنأسرعن: "قائلةالجسرعبور

.مباشرةإصابةفيهاكنتالتىالمنطقةاصابتقدالقنبلةأنأظنكنت.فجأةالنيرانفيهاشبتقد

بمثلنفسىأشجعكنتإنماالحقيقةوفى”، سأشفىأعزائىياأموتلن: "قائلةبأسمائهمأطفالىناديتأجرىكنتوبينما
المناظرمنكثيرعلىيقعبصرىكانأجرىكنتوبينما، النداءتكرارأستطعلمولكنىذلكتكراروحاولت.الكالمهذا

.اآلنحتىعينىأمامماثلةالمناظرهذهوالتزال، الطريقأثناءاإلشفاقإلىتدعوالتى

رجلكانبينمايحترقبيتنحوبجنونتندفع، "حبيبىإبنى: "تصرخكتفيهاحتىبالدماءوجههاتلطخوقدأمارأيت
"حرقاًسيموتإبنىأذهبدعنى، أذهبدعنى: "بجنونتصيحظلتولكنهاالبيتدخولمنبالقوةيمنعهابهايمسك
وهوفرارىأثناءماتوباطريقسلكتأننىويبدوالقلوبلهتنفطرالمنظرذلكوكانالغضبثورةفىكالجنتبدووكانت
.الترامخطفيهيقعطريقاًسلكتأننىفأذكرالعسكرىالعرضساحةشرقإلىيؤدىطريق

الجسروأصبحلهوجودالالمسلحالحديدمنالمقامسورهكانفقدعليهالتعرفأستطعلمكوجنجسرعبرتوعندما
تماماًعاريةقططأوكالبجيفكأنهاتبدوالتىالجثثمنالكثيرتحتهتطفووكانت،اإلجتيازمأمونغيرللسقوطآيال
،للسماءوجههاالشاطئمنالقريبةالضحلةالمياةفىترقدإمرأةجثةثمةوكان،الباليةالخرقبعضمنإالالثيابمن
الحكاياتإن؟العالمفىالفظيعالشئهذامثليحدثكيف! مريعمنظرمنلهيا.الدماءمنهاوإنبثقثدياهاتمزقوقد

.الواقعدنيافىعينىأمامماثالأراهمابجانبمتواضعةبدتجدتىعلىتقصهاكانتالتىالمفزعةالخيالية

تسورومىمنطقةمنللخروجساعتينإستغرقتقدأننىوالبد، العسكرىالعرضساحةوسطالقرفصاءأجلسووجدتنى
بهإكتستالذىالظالمبدأفقد، المكانحولأحومظللتكمأدرىولستالعسكرىالعرضساحةشرقبلغتحتىتشو– 

.الكآبةمنلوناًالجوعلىفأضفتالكثيفةالسحبخلفمحتجبةتزالالكانتالشمسولكن، قليالينقشعالسماء

يفوقفظيعاًألماًكان، العاديةالجروحمنينتجالذىاأللمعنكثيراًيختلفكاناأللمولكن، تؤلمنىجروحىوبدأت
جانبىوإلى، لهايرثىحالةفىأصبحقديكونأنالبدوجهىأنوتصورتأصفربإفرازتنضحيداىوأخذت، اإلحتمال

حالةفىيئنونالمتطوعينفرقيشكلونكانواالذينوالبناتاألوالدمناإلعادايةالمرحلةتالميذمنالكثيرهناككان
وماإليهمالنظريطيقالالمرءأنحتىتنزفودماؤهمبالغةحروقهمكانت!" أماه! أماه "بالوعىويصرخونإحتضار

إلىأدرىأكنلمولكن، األبرياء؟األطفاللهؤالءهذاكليحدثلماذا: أتساءلوجدتنىحتىالفظيعالمشهدهذاأرىكدت
عنعبثاًيبحثوناآلخرتلوالواحديموتونوهمأرقبهمأنسوىأجلهممنشيئاًأفعلأنأستطعلم.السؤالبهذاأتوجهمن

.أمهاتهم

فقد، السيرمتابعةعلىوروحىجسدىاشجعأنعلىوكانالتلسفحنحوالمتجهينالناسأتبعجديدمنالسيروواصلت
العرضبساحةمكثتأننىيبدوإذالظهربعدالثالثةكانتالساعةأنوقدرت.األرضإلىيهويانكأنهماأحسكنت

تبينتالرؤيةمنتمكننىأنتتداعىأخذتالتىإبصارىقوةإستطاعتماوبقدرتامذهولحالةفىطويالوقتأالعسكرى
.الطويلةالمسافةهذهكلأقطعأنإستطعتكيفآه.تحترقانتشو-آتاجومنطقةوكذلكهيروشيماحديدسككمحطةأن
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أصبححتىمتورماًوجهىفبداالحالإليهصارماألتبينشديدبحرصبيدىخدودىوتحسستجامداًيصبحوجهىوأخذ
سيكونهلحينبعدأرىأنأستطيعلن! للخسارةيافشيئاًشيئاًتقلاآلنإبصارىقوةوأصبحت، مضاعفاًحجمه

الكثيررأيتالطريقوطوالهيساكاقريةبلغتحتىالتلسفحبجوارالمشىوتابعتالعناء؟هذاكلبعدالموتمصيرى
،المشوهينوبالجرحىبالجثثالمحملةوالشاحناتالعرباتمنالكثيربجانبىومرت، المحفاتعلىينقلونالضحايامن

.نياموكأنهمهدىغيرعلىيمشونالناسمنالكثيرهناككانالطريقجانبىوعلى

مثلوفى، تماماًالبصرأفقدأنقبلبالغةبسرعةالطريقتقطعالتىالشاحناتمنيعصمنىملجأعنالبحثفىوفكرت
علىعيناىوقعتوفجأةالمكدودببصرىوهناكهناأتلفتوكنت. بهدوءالمحتوممصيرىأتنظرأنأستطيعالملجأهذا

:فحصتمنىبالقربالقرفصاءتجلسكانتالتىأختى

”.أختاهياالنجدة"

."!ياللهولفوتاباأنت، آه – "عرفتنىأنلبثتماثممندهشةاألمربدايةفىوجهىفىفحملقتنحوهاوإندفعت

.إحتضنتنىثمونهضت

."أطفالىإلىتأخذينىأنأرجوالرؤيةعنأعجزأنأكادإنى، أختاهيا-"

:باكيةانفجرتوقدفقالت

."إليهمآخذكبأنأعدكتموتينأترككلن" -

:قالتثمجروحىوفحصت

."الرثاءعلىيبعثشكلكأصبحلقدمسكينةمنلكيا-"

لمفلوالساعةتلكأحسستمثلمااألسرةحببقوةمايوماًأحسولمالحشائشفوقجسدىومددتالبكاءفىوإستمرت
كانتجراحهاولكنوقدميهابرأسهاالبسيطةالجراحبعضمنتعانىأختىوكانت.محالةالهالكةلكنتأختىأقابل
يعدلمكما، تماماًالرؤيةعلىالقدرةفقدتألننىبالراحةأحسستأختىبجواراألرضعلىنائمةكنتوعندما، طفيفة

سراويلسوىجسدىيكسويكنلمإذبقشعريرةشعرتفقد، حلقدكانالظالمأنويبدوقدماىعلىأقفأنبإستطاعتى
.ممزقةمحترقة

مركزإلىالعربةبهذهنقلىتستطيعأنهالىوقالتمامكانفىمتروكةالخضرواتلنقلعربةعلىأختىوعثرت
منتمنيتولكنىجسدىفىيدبالوهنوأخذ.كيلومتراتأربعةبعدعلىتقعالتى" مارياجاجرام "بمدرسةاإلسعاف

كماالليلفىياجامدرسةوبلغنا" أطفالىأرىأنقبلأموتأنأريدالهناأموتأنأريدالإنى "أعيشأنقبلىأعماق
وجثثالجرحىمنالعديدهناككاناإلسعافمركزوفى.شيئاًأعىأعدفلمعندئذالذاكرةفقدتألننىذلكبعدعلمت
كنتأننىبعدفيماأختىلىوقالت، المركزأمامطويلطابورفىمعىليلتينتنتظرأنأختىعلىكانأنهويبدو، الموتى
”.بسرعةأطفالىإلىخذونى "الوقتطولأصيحكنتذلكورغمالوعىفاقدة

يوافقأنالطبيبإلىوتوسلتأطفالىبينأموتأنفيجبسأموتكنتإذاأنهأختىأيقنتفقداألطباءإعتراضورغم
منالثامنفى" سوجىكامى "بقريةأقاربناإلىبالقطارالمحفاتإحدىبواسطةونقلتنىالمركزمنخروجىعلى

وظلواالمدينةعنإجالءهمتمقدكانواالذينأطفالىأمامنهاميؤوسحالتىأنأكدالقريةطبيبفحصنىوبعدماأغسطس
أنشعرت"أماه "ينادونىسمعتهموعندما، الليلةتلكفىإلىحضروافقدمتراتكيلوثمانىيبعدمكانفىأقاربناعند

.السحيقالجحيممنعادتقدروحى

”.طفيفةجروحى، أعزائىيابخيرأننى"

كانالتىالكبرىإبنتىتتركنىلمالليلةتلكومنذ، باكينبىيحيطونكانواالذيناألعزاءأطفالىرائحةأشمفقطكنت
.بالضماداتويداىوجهىأحيطوقدمستديمةبصفةنائمةوكنتبجوارىقابعةوظلتعاماًعشرأربعةعندئذعمرها

وكانتاإلبتهاجصيحاتيطلقونوهماألوالدبهوتعلقزوجىحضرأيامبثالثةهناكإلىنقلىبعدأغسطس11وفى
."!أموتأنلىقدرماإذاأباًاألقلعلىاآلنلهمإن، للسماءشكراًآه "بالعرفاننحوهوشعرت، السوءبالغةعندئذحالتى

،دماًيتقيأًالتاليةالثالثةاأليامأمضىمصاباًيبدويكادالكانالذىزوجىفإن، حالأيةعلىطويالسعادتناتعمرولم
لمولكننىزواجناعلىعاماًعشرستةإنقضتلقد.األحباءاألطفالمنوثالثةالموتشفاعلىزوجاًتاركاًعناورحل
يبدووكانعملهأحبلقد.ذلكأستطعلمأننىأشعرعندماباألسىأحسأننى، الموتعندوسادتهأرتبأنحتىأستطع
"أماه "باكياًفراشىبجانبوجلسإبنىوجاء.عملهيحبمماالكثيرتاركاًماتولكنه، ليعملالديناهذهإلىجاءوكأنه
.أالنحتىبالتمزقأشعرجعلتنىمأساةمنيالها
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."لليتمأترككمأنأستطيعال، أموتأنأستطيعالاآلنأننىالمساكينياأطفالىآه-"

اإلبصارقوةإلىعادت، بمعجزةأخيراعشتولكنىشفائهامنميئوسحالتىوظلت، زوجىروحعلىأصلىوأخذت
إنقضى، تبرألمويداىوجهىحروقولكن، باهتةكخياالتأطفالىوجوهرؤيةعلىقادرةفأصبحت، يوماًعشرينخالل

أجلسأنإستطعتأكتوبرأوائلوفى.المتعفنةالطماطمكثمرةتبدوتزالالكانتالجروحولكنالخريفوجاءالصيف
الضماداتمنأتخلصانأخيراًإستطعتينايروبعدديسمبرقبلالشئبعضأمشىأنأستطعولمقليالالفراشفى

.أخرىمرةطبيعتهماإلىيعودالنويداىوجهىأنألكتشف

كانتكما، وحنجرتىذقنىبينفيمايقعبشرتىفىتشوههناكوكان، حجمهنصفإلىاليسرىأذنىصوانتقلصلقد
غير(عاجزةوأصبحت، الكفعندالبعضببعضهااليسرىيدىأصابعوإلتصقت، الشئنفستعانىاليمنىيدى

أسعارإرتفاعمعتطاقالأصبحتالحياةأنوخاصةالثالثةاألطفالوأوالدىأعيشأنأستطيعكيفترىمتوقعة)،
تشوجوكجريدةمدتالتسولعلىأوشكناقدكنابينما1947أبريلوفى.؟الحرببعدالتضخمصاحبتالتىالسلع

غمرتنىالتىالفرحةحييتماأنسىولن.بهاعمالفمنحتنى، وأنقذتناإلينايدهازوجىبهايعملكانالتىشيمبون
فقطأعملجسدى،وتشوهعجزىبسببالخجلمنوأعانىأعملزالتوماسنواتخمساآلنحتىمرتوقد، ساعتئذ

.المساكينأطفالىأجلمن

أياموتوهاكوزو
.عاما46عندئذعمرهكان، سائق

.التفجيرمركزمنواحدمتركيلوبعدعلىأصيب

.1964فىمات

***

الحربىالمجهودخدمةفىأستمرأنعلىوكان، أغسطسفىعملىمكانفىالحربىبالمجهودالعملفىالتطوعبدأت
كانتالتىتشوجىتاىكوكبمنطقةالبيوتأنقاضإزالةفىباالشتراكأغسطسمنالثانىفىفكلفت،الحينذلكمنذ
.االطفاءسياراتأمامالطريقإلفساحالبلديةدارجنوبتقع

علىشئكلأنمناالقريبالراديووأعلن، السقيفةتحتننتظروكناالعملبدأناقدنكنلمأغسطس6صباحوفى
سقطأنصباحاوالربعالثامنةالساعةبعدحدثثمالتدخينفىفإستغرقتالجويةالغاراتمننخشىنعدلمولذلك، مايرام
أشجاريسارعلىأقدامثالثةبعدعلىيقعموقعفىأقدامثالثةنحووطولهقدمانعرضهيبلغالكهربائيةالنارمنعمود

أجلسفوجدتنى، البرقتشبهالتىنارهأرىأنوهالنى، غريبوميضمنهينبعثفظيعاًالنارىالعمودهذاوكان، الحديقة
أننىأعتقدقوىإنفجاردوىوبعد، إليهابىقذفتاإلنفجارقوةأنأم، متعمداًإليهاقفزتهلأدىالحجرةوسطفجأة

السورمنجانبووقع، األرضعلىأهوىووجدتنى، قدماىتحتالغرفةأرضوتهاوت، الشرفةسورتحطمسمعته
.هلكتقدأننىظننتحتىعنيفاًوقعهوكانمباشرةرأسىأمعلى

عيناىفتحتوحين، دقائقخمسنحومكانىولبثت، حدثماهولمنبكلمةأنبسأندونآليةبطريقةرأسىورفعت
وأناأنهضأنوحاولت، وجهىأغسلعندماأفعلكمابيداىفمسحتهاألمالىويسببيغرقهاالعرقيشبهشئهناككان

ألكتشفعيناىفتحت.حياًزلتالأننىفأحسستالوعىإستعدتثم، النهوضبإستطاعتىأنوإكتشفت، العنينمغمض
"فعلوهالقد: "يصيحمنثمةوكانبالمكانيحيطاللونبنىأوأسودضبابهناككانفقدبوضوحالرؤيةأستطيعالأننى

.فشيئاًشيئاًالضبابأثرهاعلىإنقشعنسمةهبتثمرأسىفىحادبألموشعرت" أصبتلقد: "فصرخت

أعمدةأحدعليهسقطوقديستنجدشخصاًورأيتالخارجإلىالزحففبدأت، السماءمننجدةالنسمةهذهأنوشعرت
القرفصاءوجلست، الرجلينقذواأنمنهمفطلبت، حولنايقفوناألذىيلحقهملمالذينالبلديةموظفىبعضوهناكالسقف
سطحمنقدميننحوعمقعلىلهمزميلعلىفعثروااآلخرتلوالواحدةاألعمدةبرفعالرجالوقام.بيدىرأسىماسكا
حولمنالمنديلفنزعتتؤلمنىرأسىكانت.متماسكايزالالولكنهجسدهأجزاءجميعفىمصاباالرجلوكان، الركام
.رأسىمنينزفالذىبالدممكسواكانجميعهوجهىدما، وأنكانعرقاظنتهماأنوإكتشفترأسىبهوربطترقبتى
علىبالدميختلطالترابوكانتماماتحطمالذىالحائطمالطسقوطعننتجتراباكانضباباظننتهماأنتبينتعندئذ
ملطخاَأصبحقدقميصىووجدتبالضيقأحسجعلتنىبصورةوجهىفوقجفأناألحمرالطينهذامالبثثموجهى

.عارنصفألصبحفخلعتهوممزقاًبالدماء

تراممحطةإلىوصلت، المنهارةالمنازلمنالعديدأسقففوقاألمتارمئاتبضعقطعتأنوبعد، منزلىنحووإتجهت
مصابينغيرأناسعنبحثاحولىفتلفت، منهارمنزلداخلللنجدةطلباًيصرخونالناسمنالكثيرورايت، تاكانوباشى
أنمنأثقلكانتفوقهمسقطتالتىالدعائمألننجدتهمأستطعفلمالفخفىوقعواقدكانواالجميعولكنليساعدوهم
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طريقعلىووقفت، اإلنقاذعمالمنفرقةلهمأحضرحتىينتظرواأنالضحايامنفطلبت، رجالستةيرفعها
إلىونصفمتروكيلووالغربالشرقإلىمترينكيلومدىعلىتقعالتىالمنازلجميعألجدحولىونظرتتاكانوباشى

قدالعدوأنوأحسستالخرسانية،المبانىعادفيمااألرضفوقركاماوأصبحتجميعاًتحطمتقدوالجنوبالشمال
.تصدقاللدرجةفظيعاًالمنظركان، جديداسالحاإستخدم

وشعرهم، ممزقةومالبسهم، سوداءالمحترقةوجوههمأصبحت، كاألشباحالبلديةمنطقةمنالقادمينجموعوكانت
إلىالطريقوفى، البلديةميدانعبرالمنزلإلىالعودةوحاولت، بالدماءالملطخبالطينأجسادهموإكتست، منتصباً
يبدوأصبححتىالمتداعيةواألسالكالكهربائىالتياربأعمدةإكتسىقدالتراممنهيمركانالذىالشارعوجدتمنزلى

الناسمنالعديدكانوهناك، البلديةميدانبلغتحتىالحطاممنالغابةهذهفوققفزاطريقىسلكت، العنكبوتبيتمثل
،الموتسكراتيعانونومالبسهموجوههمإحترقتوقدالبلديةحديقةقربباألحجارالمرصوفالطريقعلىيرقدون

حيثماتشىتىأوهمدخلبلغتحتىغرباًإتجهت! يواجههأنالمرؤيستطيعالمنظرمنياله، أفواههممنيتدفقوالدم
مكسواكانالطريقألنإليهالوصولأستطعولمتماماتحطمقدمنزلىأنالبعدعلىرأيتولكنى، منزلىيقعكان

بمحاولةخاطرتإذاأننىوأيقنت، المحطمةالمدينةفىاشتعلتوقدالنارألجدحولىونظرت، المنهارةالبيوتبأنقاض
قاعةإنهيارعننتجتكبيرةساحةعبرالفرارملتمساالمحاولةعنفعدلت، محالةالحرقاسأموتبيتىإلىالوصول

وجههإحترقوقدعمرهمنالعاشرةنحويبلغصبىتبعنىالطريقوفى.البلديةدارشمالتقعالتىالعامةاالجتماعات
وبينما، أنجدهأنمنأعجزكنتولكنى!" النجدة.. ياسيدىالنجدة: "فىيصرخالمتجمدةالدماءمنإالتماماجسدهوتعرى

منكتلةكلهاالمدينةبدتحتىإشتعاالالناروإزدادت، هناكأوهناماتلعلهناظرىعنإختفىالمكانحولأتجولكنت
إلىالنارإمتدتثم، البلديةدارمناآلخرالجانبعلىكانتالتىاإلبتدائيةماتشىتىأوهمدرسةوإحترقت، الحريق
ثم، الشاحناتتلكتحملهاكانتالتىالبنزينصهاريجوإنفجرت، البلديةدارأمامواقفةكانتالتىالشاحناتبعض

قاعةمبنىتشكلقبلمنكانتالتىواأللواحالخشبكتلتراكمتالميدانوحول، فظيعةأصواتامخلفةإطاراتهاإنفجرت
كانتالحرارةألنهناكالمكوثأستطعولم، النارفيهاإندلعتأنلبثتماثم، البعضبعضهافوقالعامةاالجتماعات

مناللهبألسنةوإرتفعت، الداخلمنالبلديةمبنىفىتندلعالناربدأتالموقعهذامنالجنوبإلىثم، إحتمالكلفوق
متقدأننىوظننت، توقفأنلبثماولكنهاللونأسودمطرسقطثم، إستعاراالناروإزدادت، الثالثةبالطوابقالنوافذ
ستينأوخمسيننحومعإليهافقفزتالعامةاالجتماعاتحديقةموقعخلفماءبركةوجدتالحظلحسنولكن، حرقا

سطحهاعلىويطفوراكدةمياههابالطينالممتلئاألرزحقلمثلتبدومترنصفنحوالبركةهذهعمقوكانشخصا
.المائيةالحشائش

عنداألشجارأوراقتحرقوهناكهناتصولأخذتالنيرانمنزوبعةإلىاللهبألسنةفحولتفجأةشماليةريحهبتثم
.البركةفىالسقوطإلىاألشجارتلكتعودثمالسماءمنبهوتقذفبعضهاوتنتزعالصغيرةاألشجاروتلتهم، البركةحافة

مترينبعدعلىكانتولكنهامزمجرةنحوىوإتجهتإرتفاعاًأمتاروالستةإتساعاالمترتبلغهذهالنيرانزوبعةوكانت
كنالالتىالسيداتبعضوسألتنى، عديدةمراتالصالةفىفإستغرقت، أجلىبدنووشعرت.فزعاعيناىفأغلقتمنى

اللهبزوبعةأنوأحسست، الصلواتيتلونأخذنثم" أحياء؟نظلأنبإستطاعتناهلسننجو؟أنناتعتقدهل "بجوارى
.الهواءفىبهوتقذفرأسىتقتلعتكاد

كانلقد، صراخهمفيعلواتلتهمهمالبحيرةفوقتهبطالنارزوبعةوكانت،أشالءهموتمزقتالبركةفىالناسجميعإحترق
الساحةتطوقكانتالنارولكندقيقةعشرينأوعشرخمسةبعدالنيرانزوبعةخمدتالخطولحسناألرضفوقجحيما
مكثتولعلىالزمنتحديدعنعجزتفقدساعةمعىتكنلمولما، الدخانمنداكنةبسحبالمدينةفوقالسماءوتلبدت
.جأشىرباطةوإستعدتالبركةمنفخرجتتخبوالنيرانأخذتثمساعةنحوالبركةداخل

قليالهناكفإسترحت، البركةفوقالمقوسالجسرتحتجافةمنطقةهناكوكانت، قليالألستريحوجلستنجوتلقد
المنطقةكلعلىقضتأنبعدخمدتقدالنيرانوكانت،الظهربعدالثانيةنحوتبلغالساعةأنوقدرت، بالجوعوشعرت
يقعالذىالحرائقإطفاءصنبوروكانماءعنبحثاالبلديةدارإلىالمتجههالشارعأجوبفأخذت، البلديةبدارالمحيطة

صنبورمنبالقربالرسميةمالبسهفىشرطىجثةهناكبيدى، وكانتمنهفشربتمنهالمياهوتندفعمحطماًالمبنىأمام
،األلمنيوممنالمصنوعغذائهصندوقعلىوعثرتطعامعنحقيبتهفىفبحثت، تماماوجههإحترقوقدالحريقإطفاء
جافاًالطعامسطحوكان، السمكمنصغيرةوبقطعباألرزممتلئاوجدتهأننىإالإحترققدكانالصندوقأنورغم
فيهكانالذىالموقعمدخلإلىإتجهتشبعتأنوبعد، العامةاالجتماعاتقاعةدرجعلىجالسوأناتناولتهولكنى
شخصإلىإتجهحيلةبالأرقبهاكنتوبينما، تحترقتزالالكانتالتىالمنطقةيكسوكاناألبيضالدخانولكن، منزلى

وزوجتىوأمى، السفنبناءترسانةحيثيوجينافىأعملإننى؟كذلكأليسفظيعشئإنه: "قائالالمصابينغيرمن
يدعوأمامىأراهماولكن، عنهماألبحثاألقدامعلىسيراًهناإلىجئتوقد، ماتشىتىأوهمنالموقعهذافىيعيشان

فاذابالغجرحبرأسكإن، معىالمجىءفىترغبأال، يوجيناإلىسأعودولذلك، سامالدخانهذاأنأعتقد، اليأسإلى
كانتولما”. جرحكتضمدقدهناكللجيشالتابعةاإلسعافوحدةفإنبيوجينااإلعداديةكوريومدرسةإلىمعىذهبت
فىساعةومكثت، رأسىالعسكريةاإلسعافوحدةعالجتحتىالمدرسةإلىأصلكدتوما، تبتعهفقدتؤلمنىرأسى
كنتحيثماتسىتىأوهمدخلأمامأخرىمرةنفسىوجدتولكنى، ذلكبعدأفعلهفيماأفكرأخذتثم، اإلستقبالحجرة
."أسكن
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حرارتهتحملتولكنى، يشتعليكادالمطاطمنالمصنوعحذائىأنوشعرت، وهناكهنامشتعلةالتزالالناركانت
.الشمالإلىمتجهاًماتشىتىأوهداخلوتوغلت

محترقةوفتاه، الصالةوضعفىذقنهتحتملتصقتانوكفاهالشارعفىيجلسلشخصتمامامحترقةجثةهناكرأيت
أخذلمستهحينأننىحتىالحالقكرسىفوقتماماإحترقوقدرجالرأيتكما، الشارعمدخلأمامجثتهاترقدتماما
بيتىموقعإلىووصلت، جيرانىجميعاًكانوافقدالثالثالجثثأصحابعلىأتعرفأنوإسطعت، يدىبينيتفتتجسده
كبيرةحفرةتاركةأحشاؤهوإنفجرتبطنهإحترقتأنبعدميتاالحصانسقطوقد، أمامهمحترقةالعرباتإحدىفوجت

تهدمحينكسرقدفخذهامفصلأنبالغةبصعوبةلىوقالت، األنفاسمتقطعةالطريقفىملقاهزوجتىووجدت. بالمكان
حتىهناكومكثتبيتنابجواربالمياهمملوةحفرةعبرفزحفتقدميهاعلىتمشىأنتستطعلموأنها، فوقهاالمنزل
منقطعبعضقاعهافىوترسباآلمطاربمياهإمألتوقدمترنصفنحوالحفرةعمقوكان، تماماالبيتإحترق
فتمزقالحفرةقاعفىتغطسأنزوجتىتعمدتفقد، قوياالنيرانلهيبكانولما، المكسورةواآلنيةالمحطمالزجاج
،بقليلوصولىقبلشديدبعناءالحفرةتتركأنوإستطاعت، السيرعنتماماوعاجزة، محترقةرأسهاوكانت، ظهرها
.تماماالثيابمنعاريةوكانت

البصرمدىعلىحولىوتلفتظهرىفوقحملتهاثم، الحالسوءمنعليهكانتماعلىوشجعتهاسرأويلىأعطيتها
والالحياةقيدعلىبقىالذىالوحيدالشخصأننىوأيقنت، المنطقةأنحاءجميعفىالالنهائىالدمارسوى· شيئاأجدفلم

.بالوحدةشديدإحساسشملنىلقد، جبانةفىيعيشكمنكنتولكننى، باإلرتياحأحسذلكوجعلنىالطريقفىيسيرزال
حامالالسيروواصلتقواىفإستجعمت، سطحهعلىتطفومحترقةجثثستألجدالمياهمستودععلىنظرةوألقيت
فىأستريحأنوإضطررتالقديمالعامةاالجتماعاتقاعةمبنىنحوبهاوإتجهت، كالميتةتبدووهىظهرىفوقزوجتى
وعثرتالوقتطوالماءمنىتطلبزوجتىوكانتمتر300علىالتزيدمسافةقطعتأننىرغممراتثالثالطريق

فمددتاالجتماعاتقاعةدرجإلىوصلتوأخيراً، وسقيتهاالحريقطلمبةمنماءفمألتهالشارعفىمكسوركوبعلى
منهحفنةوأعطاناسطلداخلجافاخبزاالبلديةموظفىأحدأحضرهناكنستريحكناوبينما، الدرجعلىزوجتىجسد

.فالتهمناها

مهمةأرجأتأنىغيرشيروابنىبموضوعاإلهتماماآلنمنذوبدأت، إنقاذهاتمفقدبالغةكانتزوجتىإصابةأنورغم
كانتالبلديةدارمنبالقربمأوىفوجدتفيهنناممكانعنوبحثت، حلقدالظالمكانفقدالتالىاليومإلىعنهالبحث
نحوبناولحق، لتنامإليهزوجتىفحلمت، الخشبيةاأللواحمنبطبقاتمغطاةكانتأنهاغيرمياهترشحالمكانأرض
هناككانالمأوىوحول.السطحعلىالليلأقصىأنفضلتفقدبالبعوضمليئاًالمأوىكانولما، اشخاصسبعأوست

شركاتأنبداالفجرطلوعوقبل.التالىاليومصباحأنفاسهمولفظواالماءعنعبثايبحثونالضحايامنخمسةأوأربعة
عنانإلىاللهبألسنةوترتفعآلخرحينمنتنفجرالبترولصفائحفكانتتحترقبدأتقديوكوجاوامنطقةفىالبترول
التىاألبوابعلىالمستشفىإلىالمصابينلنقلالتالىاليومصباحمنالتاسعةحوالىفىالجنودبعضحضر، السماء
األحمرالصليبمستشفىإلىالخشبمنلوحعلىنقلتالتىبزوجتىيعتنواأنمنهمفطلبت، األنقاضبينمنأخذت

أرضيةيكسوالطينوكان، متهدمةكانتحوائطهأنإالالحريقمننجاالمستشفىأنورغم، المكانمنالقريب
إذطبيبهناكيكنولموبطانيةالقشمنحصيرفوقهناكزوجتىرقدتوقد، زلزالأصابهاقدوكأنهافبدتالحجرات

.حتفهملقواقداألطباءجميعأنيبدو

زوجتىشملوقدالممرضاتبعضبمساعدةعمرهمنالثالثالعقدفىشابصحىمعاونالمرضىيفحصوكان
متأكداكنت، إبنناعنللبحثذاهبأننىزوجتىفأخبرتالراحةببعضوأحسست، حروقهاعلىالمراهمفوضعبرعايته

جثةعنالبحثواصلتلذلكعمرهمنالسابعةفىصبىفهوحالأيةعلىولكن، حرقاماتقديكونأنالبدأنهتماما
منالسابعةأوالسادسةنحومنهماكليبلغميتانطفالنوجدتكومبرامعبدسوروبجوار، ولدىيشبهعظمىهيكلأو

إبنىتشبهأحدهمامالمحكانتفقد، عليهماالتعرفالصعبمنكانأنهورغم، دراجتيهمافوقإحترقاقدوكاناالعمر
الجثةتركتولذلك، إبنىيكونالقدطفلعظامأحملأنالعبثمنأنهوجدتولكنىجيداًوتفحصتهابرأسهفأمسكت

عظامعنالبحثفىالتفكيرعاودنىساعةنصفوبعد، بالحادثزوجتىأخبرتحيثالمستشفىإلىوعدت، مكانها
.جديدمنالبحثفاستأنفتإبنى

أستطعولم، نجاقدشيروولدىأنلىذكرجيرانناأبناءمناإلعدايةالمدرسةفىبتلميذإلتقيتمنزلىمنإقتربتوعندما
وقدجالساًإبنىألجدهناكإلىفذهبت، باشىشنمنبالقربمحترقبيتفىكانشيروأنلىذكرأنهغيرتصديقه
أنقبلموتويسونهرإلىولدىأحضرالرجالأحدأنلىذكرتترعاهسيدةهناكوكانتحولهيتطلعتماماًجسدهتعرى
اليسرىيدهأنفوجدتوفحصته، بالغةحروقهتكنولم، نجاولذلك، النهرفىمعهمبقىوأنه، مكانكلفىالنيرانتنشتر

،قريباًسيشفىأنهأيقنتولكنىأنفهحتىرأسهمناأليسرالجانبوكذلكاألصابعأطرافحتىالكوعمنإحترقتقد
.أغسطس7يوممساءمنالسادسةحوالىذلكوكانالمستشفىإلىظهرىعلىولدىوحملتالسيدةفشكرت

،إبتالعهعليهاالصعبمنكاناألرزحساءحتىشئأىتزدردأنتستطيعتكنفلمللغايةسيئةزوجتىحالكانت
ذلكفىالمستشفىلىقدمتهاألرزمنطبقسوىطعاماًأذقلمألننىبالجوعوشعرتاليأسعلىتبعثحالتهاأنفأيقنت
أدراجىوعدتوالميسواألرزمنقدحافأعطانىالطعامبعضاالدارةوكيلمنوطلبتعملىمكانإلىفذبهت، اليوم
بجوارمأوىإلىوإبنىزوجتىنقلتالتالىاليوموفى.األرزوطهوتناراأشعلتحيثاألحمرالصليبمستشفىإلى
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منفطلبتأغسطسمنالتاسعصباحالحمىوأصابته، لجروحهعالجاالمرهمسوىإلبنىالمستشفىتقدمولمالمستشفى
النظرسوىشيئاًأصنعأنبإستطاعتىيكنفلم، نفذقدالدواءأنلىقالتولكنها،للحمىمضادادواءتعطيهأنالممرضة

وحوالى، األحمرالصليببمستشفىيعالجونكانواالذينالجرحىالجنودمنعشرونالمأوىنفسفىمعناوكان.إليه
.دقيقتينخاللالروحأسلمثممراتبضعاللونداكنبنياجافاشيئاشيروتقيأالظهربعدالرابعة

هناكوكانت، الجرحىرفاقناوسطالمأوىفىبجثتهاإلحتفاظالصوابمنليسأنهأيقنتواحدةبساعةإبنىوفاةوبعد
بعضكانبالدماءملوث) كيمونو (ثوبفىإبنىجسدفلففت، الجثثحرقتتولىالجنودمنفرقةالمستشفىبابعند

.إبنىجثةيحرقأنالجثثحرقعلىيشرفكانالذىالضابطمنوطلبت، المستشفىبابمنبالقرببهألقىقدالناس
البترولبعضبصبجندىفقامالجثةبحرقالجنودإلىأوامرهأصدرثمإقامتناومحلوعمرهولدىإسمالضابطسجل
.!القلوبنياطيمزقأمرمنلهياالنارإلىبالجثةجنديانقذفثمولدىبطنعلى

مكانافأمنت، المستشفىإلىوعدتولدىجثمانفيهحرقالذىالمكانمنالرمادبعضجمعتالتالىاليوموفى
كانوابالغةحروقمنيعانونبأشخاصمملوءةالمستشفىممراتوكانت، كبيرةغرفةأركانأحدفىلزوجتى

المحيطةاألرضالضحاياومألصياحهمبسببطعماللنومأذقفلم" ماءنريد... ماءنريد "المساءفىيتصايحون
.يومكلجماعاتجماعاتاألنفاسيلفظونوكانوابالمستشفى

إحدىفىبهانحتفظكناتموينيةموادمنفيهتبقىعماألبحثالمحترقمنزلناإلىذهبتأغسطس14صباحوفى
الموادجميعوجدتولكنى، المكانهذاعنبحثاًالمحترقالحطامأحفرأنفىوفكرت، لذلكخصصناهاالتىالغرف

إلىفعدتإليهالنارإمتدادعلىساعدتفتحةبهكانتلهاخصصناهالذىالمكانألنإحترقتقدإختزناهاالتىالتموينية
.أنفاسهاآخرلفظتقدزوجتىألجدحنينبخفىالمستشفى

فوجينوتوشى
عاما41ًعندئذعمرهاكانزوجة

.التفجيرمركزمنمتركيلو1,3بعدعلىأصيبت

***

الشبابوذهب،)1954 (العامهذايناير15فىالبالغينعيدبمناسبةالمنازلأبوابعلىالجديدةالوطنيةاألعالمإرتفعت
عمرأقدرفأخذت، العمرمنجديدةمرحلةببلوغهممؤذناعامكلالمناسبةبهذهيقامالذىاإلحتفاللحضورجيراننامن

يدخنكانهلترى، بالجامعةطالباًاآلنألصبححياًيزالالفقيدىكانفإذا.هيروشيمامأساةحدثتمنذالمفقودولدى
إلىأعودوحين.الذكرياتمعالنهارمعظمقضيتاألفكارهذهمثلومع! جميلةفتاةحبفىوقعقدكانلعله؟التبغ

معهوأتعايشبالواقعأقتنعأنعلىكانفقد، ذلكلىحدثلماوإالالشخصيةفىبإزدواجأصبتربماأننىأعتقدرشدى
وأحيانا، بالدموعوجهىوأغسلقليالولدىفىأفكرصباحكلفراشىمنأنهضأنوقبل، األفكارهذهتختفىعندئذ
.الذكرياتمعأعيشعندمابالسعادةأشعرألستنفسىسألتماوكثيرا، الناسكبقيةوجهىأغسلأنأنسى

إرتفاعقامتهبلغتوعندما، حقاًممتعاًكاناآلخريناألطفالعنيختلفأظفارهنعومةمنذهيروهيساولدىكانلقد
وكان، الظاهرةلتلكويتعجب، مكسورةتبدوالماءكوبفىتوضعالتىالملعقةأنيدركأنبإستطاعتهكان، المنضدة

.شيئالهايصنعلمأنهرغموجههفىتحملقالدجاجةإنيقولعندماضحكنايثير

الرياضياتتعملهالكبرىأختهكانتوحينما، البعضبعضهممعيتعاركونكانواولذلكأختيهعمرمنيقربعمرهكان
منهطلبتفقدذكيةمالحظةهيروهيساأثارعندمامرةذاتحدثعراكاولكن، ويطيعهالهايمتثلكاناإلنجليزيةواللغة
تلكحتىولكن، الموضوعهذاحولشجاربينهماوثارالسابقاليومفىلهماعلمتهكلإليهايعيدأنالكبرىأخته

.الحنينإليهايعاودناذكرياتمجردأصبحتالحوادث

منزلنامنوبلقرب، معاًالعطلةيقضونثالثتهمكانالمشئومالحادثيومعلىالسابقكاليومتماماًأحديوماليوموصادف
خمسعشناقدكناولما.طيباًوقتاًوقضواثالثتهمفيهسبحالمجرىواسعالماءصافىجاياكيوباشىيدعىنهرهناككان

النهرإلىيختلفونكانواولذلك، بمهارةالسباحةعلىأوالدناتدربالوعرفيزونوكىشاطئيقعحيثأوكايامافىسنوات
جميعاًالنهرمنعادواالمشئومالحادثعلىالسابقاليوم، اليومذلكوفى.السباحةفىعطلتهميومبقضاءيستمتعون

.بالمنزلمعىهيروهيساوتركتاالعامالحمامإلىالبنتانوذهبت

جميعاًأنناأحسإننىأماه: "يقولوجدتهوفجأة، شتىأشياءفىهيروهيسامعىتحدثالحبوببعضأقلىكنتوبينما
التحديدوجهعلىنعرفالنعيشهاالتىالظروفهذهمثلفىأنتعلمفأنتحقعلىكنتربما: "لهفقلت”.نموتسوف
،يومبعديوماًبالجوعشعوراًنزداددمناما: "فقال”. أقوياءإذنفلنكن؟حقانعرفهلترى، العالمهذاعنسنرحلمتى

األشياءهذهمثلتقولأاليجب: "قائلةفأجبته”.؟كذلكأليسبسرعةنموتأنلناالخيرمنفان، العملمتاعبمنونعانى
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الحشائشوجذوراألشجارجذورسوىيأكلونهمايجدونالالذينالجنوديعانىمدىأىإلىنتصورالنحنالسمجة
.أحراراًونعيش، منازلناداخلبالحياةنتمتعبينماالجوعبعضنتحملأالعليناالعارلمنوأنهالقتالليتابعوا

تريدأنمثالفأمكمحدودةحياةلناألن؟ذلكيحدثلماذاولكنسيموتونبدالفإنهمولدواقددمواماالناسأنصحيح
هذا... صحيحهذا: "هيروهيساقالعندئذ”.تموتأنقبلالعالمهذافىيعيشونالذينالناسأجلمننافعاعمالتعمل

.قلتماعلىقلبهأعماقمنووافقنى".صحيح

تفرضهالذىالخافتالضوءعلىالبسيططعامنانتناولالمائدةحولوجلسنازوجىعادوكذلكإبنتاىعادتقليلوبعد
الطابقمنينادىسمعتهالمائدةعلىمناألطباقأرفعوهناكهناأتحرككنتوبينما،باإلظالمالخاصةالتعليماتعلينا

”.بسرعةهيروشيمالهجةهيروهيساتعلمكم: "العلوىالطابقإلىطريقىفىوأنافقلت" لحظةهناتعال، أماه "العلوى
علىزحفاًالمطبخسقفوعبرت”، وتقعينقدمكتنزلقالحتىإحترسى، السطحعلىهنا: "قالمكانهعنسألتهوعندما

تبدوالسماءإنلكشكرا، شكرا: "لهوقلتشاكرةفأجبته" عليهالتجلسينأماهياوسادةلكأحضرتلقد: "لىفقالأربع
حرباًتعانىالالبالدوكأنجميلةتبدوإنهابالنجوممتألقةسماءمنيالهاباهظبثمنتقدرآللئيحوىصندوقوكأنها

وأشار، أعرفأجل ":فأجانبى"؟القطبىالنجميقعأينأتعرفهيرويا: "وسألته”.أماهيادعوتكلهذا: "فقالضروسا
إرتفاععلىتطيرانحمراءضوئيةإشاراتمنهماتنبعثبطائرتينفاذاالموضعتجاهفنظرتالنجمموقعإلىبإصبعه
.أوكيناواهدفهماكانربماالجنوبصوبمتجهتينشاهق

بينمنعلينايطلالطيرانضباطكليةمنالتخرجوشكعلىكانالذىيواتشيرواألكبرولدىوجهأنعندئذشعرت
فقدالشعورنفسيشاركنىكانهيروهيساأنويبد، بالحزننفسىفإمتألتوشيكاسيموتولدىأنإعتقدتعندئذ، النجوم
:قالقليلوبعد.يبكىأخذثم" بالحزنأشعرأننى؟كذلكأليسحينبعدسيموتاألكبرأخىأن، أماه: "وقالفجأةتنهد

يحسنجعلهأنيجبألننايشفىحتىعالجهإستطعتعاجزامصاباًإليناأخىعادإذاحتىطبياأصبحأنيجبأماه"
أخاكأنتأكيدبكلنعم":لهفقلتلذلكبإرتياح، وشعرتالقلبرقيقطفلمنلهيا"؟كذلكأليسحياتهبقيةبالسعادة
أتمنىكم، الحربنيرانتشتعللماذاأعجبإننى: "هيروهيساوإستطرد”.مثلكالقلبرقيقأخلهيكونأنحقاًمحظوظ

تحتاجهماعلىالفلبينوتحصل، أمريكامنتحتاجهاالتىالسلععلىاليابانتحصلأنيمكنأال، الحربتلكتتوقفأن
هيروشيمابقريةأوينياجىقسمسكاننحنونصبحواحدةأمةالىالعالميتحولعندئذ. وئامفىالعالم، ويعيشاليابانمن

عندمايقظاتكونأنيجبياهيرو: "لهفقلتثرثتهتتوقفولم”. العالملواءتحتالمنضويةآسيابدولةاليابانمحافظة
تفهمأالعليكالقبضإللقاءالحربىالبوليسسيحضراألشياءهذهمثلكتبتفاذاالمدرسةفىاإلنشاءموضوعاتتكتب
."ذلك

المدينةهذهفوقالسماءوكانت، القنابلصوتالبعدعلىإليناويتناهى، بأيامذلكقبلليلةكلتقصفكورىمدينةوكانت
لننامذهبناثمالقصفعنبمنأىهيروشيماتظلأنحقيقةالغريبمنوكان.نهارإلىالليلأحالتالتىاللهببألسنةملئية
طوالولكنالصحفأوراقفوقأحذيتناوصففناالوسائدبجوارحاجياتناوضعنافقد، سالمةليلةأجلمنندعوونحن
.النومنستطيعالكدناحتىتنطلقاإلنذارصفاراتكانتالليل

زالتالاإلنذارفصفاراتجميعاإنتبهوا: "قائلةأطفالىفناديت، الجومعتدلصافىبيوملينبئأغسطس6فجروطلع
إليهوذهبتإفطارىطعامفتركت" لحظةتعالىأماة: "هيروهيسافنادانى" المنزلمنوالخروجبالنهوضعليكمواضحة،

البابعتبةعلىقدمهيضعبينماذلكيقولوكان،"ساقىحولالقماطلفأجيداآلنأصبحتإننىأماهياإنظرى: "فقال
دبوسحولقماشقطعهتلفكنتلوكماتبدوولكنكشكالبارعإنك: "قائلهفشجعتهأمامىساقهعلىالقماطويلف
فىوسيمايبدوكان. سبيلهحالإلىومضى،"تعرفينكماالطعاممنكافقدرعلىنحصلالإننا: "فأجاب."رفيع

"صغيركأميرالبيضاءببشرتهيبدوأنه " :لزوجىفقلتاآلرجلوقماطالرأسبغطاءالميدانمالبس

التعبئةبرنامجضمنالمصانعبأحدوتعملللبناتالثانويةبالمدرسةالرابعبالصفطالبةكوكىالكبرىابنتىكانت
أبقيهاأنقررتلذلك. الحرارةدرجةفىإرتفاعمنتعانىكانتفإنهاالسابقاليومفىكثيراًسبحتقدكانتولما، العامة

التموينإدارةفىموظفايعملزوجىوكان. ولدىمعخرجتفقدسوزوكوالثانيةإبنتىأما. اليومذلكالمنزلفى
غادرفقددائمامشغوالكانولما، األصلىعملهإالىباالضافةالفنىالموظفعملإاليهأسندولكن، المواصالتبمصلحة

إلىأذهبحتىالمنزلأمورتدبرأنكوكىإبنتىمنطلبتحتىجميعاودعتهمأنوما، بقليلالسابعةالساعةبعدالبيت
إبطىتحتحقيبتىأضعكدتوما. كيوشوإلىهاجرتقدكانتالتىأمىإلىاألشياءبعضألرسلهيروشيمامحطة
يلقىأندونزوجىخرجلقدلنفسىفقلتالخطاباتصندوقداخلالصباحجريدةعلىنظرىوقعحتىبالخروجوأهم
منبطائرةفإذاالسماءإلىونظرتحارةأغسطسشمسكانت. الحديقةعبرطريقىفىمضيتثمالجريدةعلىنظرة
الغارةمادامتيهمشىءالحسنا: "لنفسىقلت، بوضوحالطائرةأرىأنمعهأستطعلمبريقثمةوكان29-بطراز
أصابهاقدكانلوكمااليمنىكتفىوإرتعشتفجأهالجووإصفرشديدبرقحدثحتىأمضىكدتوما”. إنتهتقدالجوية

علىإنطبقتقدالسماءوكأنمفزعبشكليترددالرعديشبهصوتاًسمعتعندماأفعلماذاأدرولم، كهربائىماس
.حولىمنيدورماأدركأعدفلمالوعىفقدتثماألرض

بعينىأحتفظأنأستطيعأكادال، المهدمةالحوائطتراببينمدفونةنفسىوجدتأنفىفىحادألمعلىأفقتوحينما
فتقوضنصفهنحوالتدميرلحقوقدمنزلىألرىحولىونظرت.. نجوتلقد، النورنحووزحفت، التراببسببمفتوحة
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فصفقت، خافتبصوتتجيبفسمعتهاعليهامناديةقواىكلوإستجمعتإبنتىفتذكرتأعمدتهوتحطمتالثانىالطابق
،شيبارأسهاإشتعلعجوزكإمرأهتبدووكانت، التصفيقصوتعلىإبتنىوجاءت، تعيشزالتالأنهاالفرحمن

ماءتتقيأوظلتكوكىركبةمنينزفالدمورأيت. نجونالقدمحظوظتانأنناالبعضبعضنانحتضنونحنوصحنا
االسعافمركزإلىنذهببناهيا: "إلبنتىفقلتالشديدباأللموأحسست، بالغةإصابةأصيبتقدقدمىأنوتبينتأصفر
مننتمكنلمولكنناحديقتنافىتقعالتىالربوةبلغناحتىالسيرعلىقواهاخارتالتىإبنتىوعاونت."جروحنالنعالج

وإرتفعحطاماوأصبحتتهدمتقدجميعاهيروشيمامدينةمبانىكانتالبصرمدىفعلى، اإلسعافمركزندركأن
وولدىسوزكووإبنتىلزوجىحدثماذاترى! فظيعحادثمنياله، األرضسطحفوقأقدامأربعةاألحمرالتراب

.ضلوعىبينيسقطبقلبىوأحسست؟الجحيمهذامنالهروبإستطاعوكيفهيروهيسا؟

نحنأجل: "فأجبته "؟سيدتىيابخيرأنتهل: "قائالجارىونادانى، بوذاأجلمنبإخالصصليتحياتىفىمرةوألول
فىتشتعلبدأتالنيرانفإنبسرعةعنهالبعدوأنصحك، المكانهذاعنسأبعدإننىفقال" أيضاوأنتمجميعابخير

بيدوأخذت، هاربايعدوأخذحتىكالمهمنينتهىكادوما. حرقاًستموتينالهربفىتسرعىلموإذاحولناالمنطقة
كمياتووضعتأدراجىفعدت، يحترقالمهتدمبيتىأتركأنالحكمةمنليسأنهتذكرتولكننىبالهربوهممت، إبنتى

بماءبللتهابطانيةوأحضرت، الجويةالغاراتمنالوقايةملجأإلىهرعتثماألمطارمياهمستودعمنحولهالماءمن
،ساكاىجسرإلىأخيراًوصلناحتىالمتهدمةالمنازلأنقاضفوقالزحفعلىابنتىوعاونت، حولناولففتهاالمستودع
مننتخذأناألسلممنأنهفأيقنت، السماءعنانإلىتعلواالهبألسنةوأنالمحطةحولإشتعلتقدالنيرانأنوالحظت
.النهرمجرىإلىونزلناإبنتىفأخذتالنيراننتحاشىحتىملجأالنهرمجرى

وجههاتغيروقدجيراننابعضعندتعملخادمةبينهمولمحت، المائةنحويبلغالنهرمجرىفىالناسمنعددهناككان
وإزداد؟لهمحدثماذاترىوتساءلتلهذافعجبت، ظهورهمحتىأكتافهممنجلودهمسلختمنالناسبينوكان، تماما
حداالقوةمنبلغتزوبعةإلىتحولتثمالنهرمجرىعلىالرائحةكريهةثقيلةحارةرياحتهبوأخذت، النيرانلهيب
لتعيدأخرىمرةالسقوطإلىوالرمالالمياهتعودثمالسماءفىاألقداممئاتإرتفاعإلىالنهروبمياهبالرمالتقذفجعلها
وبدأت، السماءاللهبألسنةغطتالوقتوبمرور، الزوبعةلنتفادىوعدونابالبطانيةأنفسنافغطينا. جديدمنالكرة

وقلتخصرنابلغحتىالماءوإرتفع، النيرانفيهاإشتعلتبعدمامجراهفىالسقوطفىالنهرجانبىعلىتقعالتىالمنازل
متناإذا؟وأطفالىلزوجىحدثماذاترىالجحيمهذامنالهربنستطيعفكيفاآلنحتىنجونالقد: "الفزعمألنىوقد

عينىمنالدموعإنهالترأسىفىاالفكارتلكدارتوحين”. يتيماسيصبحالمسكينيواتشيرواألكبرولدىفإنجميعا
:األشخاصأحدصاحوعندئذ”. معىألنكبالخوفاشعرالاننىحقامحظوظةإننى، أماه: "إبنتىفقالت، توقفدون

فتعلقتنحوناالماءصفحةعلىتتجهالخشبيةواألعمدةباأللواحفإذافنظرت" هنايطفواألخشابمنالكثيرالناسأيها"
همها: "يقولصوتاسمعناثمالخشبية،الكتلةهذهمعالنهرقاعإلىسنهبطفانناسوءاألحوالإزدادتإذاقائلةبإحداها
أماماألولالقاربوتوقفنحونابالقواربيتحركونبالجنودفإذابعيدإلىفنظرت”. بالقواربجاءوالقد، جاءواقدالجنود
إلىالزورقحملناثم."تنزعجواال، واحدقاربفىأشخاصأربعةكلإصعدوا: "الجنودوقال، بالفرحفشعرناابنتى

ولكنهم، شيئاالجنودأعطىأنفىوفكرت، الشكربعباراتألسنتناولهجت، خمدتقدالنيرانكانتحيثاآلخرالشاطئ
.واجبهمآداءليتابعوابالقاربأدراجهموعادواالشاطئعلىتركونافقد، الفرصةيمنحوننالم

فىوجدتهلطفلخشبىقبقابقدماىفىوضعتوقد،التعساءهؤالءنجاةأجلمنيصلىوقلبىالقواربأرقبأخذت
الجنودمنالكثيرالطريقفىوشاهدنا، العسكرىالعرضساحةبلغناحتىاصابعىأطرافعلىأسيركنتلذلك، النهر
شفتيهعلىبسمةيرسمأنفاسهيلتقطيكادالكانبينمابسيفهيدهتشبثتوقدضابطارأيناكما، األرضعلىسقطواوقد

بينما، دماءتنزفعيونهاوكانت، حروقمننالهامابسبباإلحمرارشديدةالخيولوبدت، شعورهحقيقةتعكسالولكنها
.الحروقآالممنيتلوونالبشرمنالعديدكان

الحالةفىكنتولكنى، توقفبالاألصفرالسائلتتقيأإبنتىوإستمرتاألرضجميعاإفترشناحيثآمنمكانفىوقبعنا
وعثرت!" نشربأننريدسيدتىياماء،إعطناسيدتىيا: "ينادوننىجميعاحولىمنالناسوكان.تماماهادئة، بهابأس

،األرضإلىنزلجحيمايكونأنبداللناحدثماإن.ومراتمراتالناسبهوأسقىأمألهأخذتصغيرةاناءعلى
مثلالمساءفىالتلفوقمنتبدوهيروشيماوكانت. التنفسأستطيعأكادالأصبحتوأوالدىزوجىتذكرتوعندما
أولئكأصواتسكتتحتىالصباحيطلعكادوماالحشائشفوقليلتناوأمضيناالقمرصوبيرتفعالذىاللهبعمود
ربماوأوالدىزوجىأنتذكرتعندمابيتناعلىبالقلقأشعروبدأت. جميعاالروحأسلموافقدحولنايئنونكانوالذين
هناكإبنتىفتركتالتلفوقطويالأمكثأنأستطعلمولذلك، هناكالروحيسلمواوقدرحيلنابعدالمنزلإلىعادوا

الكهرباءبأسالكالشوارعوإمتألتتماماًإحترقتقدإنهارتالتىالبيوتكانتالمدينة،صوببمفردىوهبطت
.وهناكهنامبعثرونوالناس، الحطاممنيتصاعدأبيضدخانثمةوكان، والتليفونات

فيماتماماإحترققدكانمنزلىإلىوصلتوحينالتلفوقوجدتهاحصيربقطعةلفقتهاالتىالجريحةقدمىأجرأخذت
ملجأأدخلفوجدتنى، مشتعلةتزالالباألرضالمثبتة) التتامى (الحصروكانتالحماموغرفةالخرسانىاألساسعدا

فإفترشت، الداخلمنبارداًيبدووكان، إليهتصللمالنيرانأنوالغريبلمنزلىالمجاورالجويةالغاراتمنالوقاية
منذالطعامذقتقدأكنلمألننىتماماًقواىوخارت.مفزعحلممجردباألمسحدثماكلوكأن، الملجأداخلحصيراً
.السابقاليومفىإفطارىتناولت
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لذيذةووجدتهاالبخارفأكلتهامنهايتصاعدالداخلمناإلصفرارشديدةفوجدتهاقثاءثمرةوقطفتالحديقةإلىاتجهت
فحملتهم، الحركةيستطيعواأندونبالحديقةراقدينأشخاصسبعأوستنحوهناكوكان، المشوىالقسطلمثلالطعم

عندماالمفجعالحادثهذانبأالمسكيةأمىستتلقىوكيف؟اآلنهنانعيشكيفترى، وجهىتغسلوالدموعالملجأإلى
هذامثلأجعللنإننىالبالية؟بأسمالإليهاأذهبكيفالمطرزةالحريريةبمالبسىأزورهاأنمنوبدال؟بهتسمع

تتوقفنحوىمتجهةأقداموقعسمعترأسىفىتدوراألفكارهذهكانتويبنما.والدتىإلىطريقهيجدالتعساإلحساس
جرىماذا، الحياةقيدعلىتزالينالإنك، آه": الملجأداخلينظرزوجىبهفإذا، القادممنألرىفنهضت، الملجأأمام

،الحياةقيدعلىأنها: "لهقلتثم، للحظاتجواباًأحرولم، يخاطبنىوهوزوجىصوتفىالصدمةرنةوبدت" كو؟لكى
البقسماطمنحفنةفأعطانىمعاًوجلسنا!" للسماءشكراً، أحياءزلناالثالثتنا، حياًأراكأنأسعدنىما، التلفوقتركتها
باألمطارالخاصةالمياهمستودعاتمنأمسليلةطوالجسدىعلىالماءأصبكنتلقد: قائالوإستطردجيبهفىكانت

ثم" المكانوغادرت، أجلكمامنوصليت، نحبكماقضيتماأنكمافظننتيحترقالبيتوجدتولكنى، هناإلىوإتجهت
حطامبينفبحثساخناًماءأريدلزوجىفقلتالجرحبهتشبعالذىالماءبسببتورمتقدقدمىكانت.باكياًانفجر

"!ياأبتاه! ياأبتاه: " ينادىصوتبعيدمنأسماعناالىوتناهىالساخنالماءلىوأعدناراأشعلثم، إناءوجدحتىالمنزل
الملجأخارجوهرعتنفسىعلىالسيطرةأستطيعأعدلمأننىحتىالسعادةفمألتنى! سوزوكوإنها: " زوجىفصاح
فشعرت، ببشرتهاسوءأىيحدثلم! للسماءشكراً، نحوىوجرتذراعاهافتحتوقدتبكىسوزوكوكانتحيث

إلتجأولعله، الجرىسريعولدناإنيهونشئفكلأحياءاألربعةنحندمناما: "زوجىفقال، منهكةوجلستباإلرتياح
وقضينا، إبنتىوأحضرتالتلإلىوذهبتقواىإستجمعتوعندئذ”.معافىصحيحاًغداأنهالمؤكدومنبعيدمكانإلى
عنليبحثزوجىوذهب، مشمساًالصباحكانأغسطسمنالثامنيومحلوحين، الملجاًداخلمعاًجميعاًالليلةتلك

كان.بالنجاةأنفسهممهنئينبالدموعبعضاًبعضهميقابلونالناسوكان، اآلخرتلوالواحديعودونجيرانناوبدأ، هيروهيسا
وفالن، ماتاوفالنفالن، هرباوفالنوفالن، يعودالموفالنفالن: "األخباريتبادلونوهمالرواياتمثليبدوالمشهد
الذينالجيرانلبعضجثثأربععلىفعثرواالحريقموضعمنالرمادرفعوبدأوا”.الحريقخاللنحبهماقضياوفالن
.الذهولتملكنىفقدأناأما، المنازلداخلبقوا

البريئةولدىنظراتوظلت، اإلنفجارمركزعندكانهيروهيسالعل، أملالأنهيبدوليقولطويلوقتبعدزوجىوعاد
السيرأستطيعحتىعصاعلىفتوكأت، حيايكونأنبدالإنه، عنىيبحثمامكانفىأنهوأحسستمخيلتىفىتلوح

.اإلعداديةالمدرسةموقعإلىمتهجةتؤلمنىأخذتالتىالجريحةبقدمى

،كريهةأصبحتالفلرائحةحتى! موحشة! مقفرةتبدوكانىشيراومعبدياتشوكامىبينتقعالتىالمنطقةكانتكم
لمأحداًولكن، األولالصفتالميذعنرأيتهممنكلوسألت، الخوفتملكنىوقداإلعدايةالمدرسةموقعنحووإتجهت

أشعرجعلنىالمكانتمألالتىالجثثمنظرولكن، إليهميهدينىمنسأجدأننىيقينعلىوكنت.شيئاًعنهميعرفيكن
يتمتعونوزمالءههيروهيساإنلنفسىوقلت.صغارألطفالأوولدىمنسناًأكبرلصبيةكانتأنهاغير، باإلنقباض

جثةفشاهدت، المدرسةموقعتجاورالتىالبركةصوبوإتجهت.الكارثةوقوعقبلالمكانمنفرواولعلهم، جيدةبصحة
معهكانالذىولدىزميلجوهاراإنه، قميصهفوقمطرزاًالصبىإسمفوجدتوجههاوتفصحت، األرضتفترشصبى

باكيةإنفجرتوقدالمكانوتركت. ولدىعنأبحثمثلماعنهيبحثونلعلهم! والديهلتعاسةيا، واكايامامدرسةفى
الجرىعلىنتدربكناحيثهيجىجبلنحوعدونا، جويةغارةوقعتعندما: "يوماًلىقالهيروهيساأنوتذكرت

علىتساعدنىلمقدماىولكن، الجسرنحوذهبتهذاقولهتذكرتحينما”.عنيفاًتدريباًالغارةعلىالسابقاليومفىهناك
عبرقديكونأنالبدأنهوظننت، قليالكانعددهاولكن، وهناكهناالجثثحولىتبعثرتوقدالقرفصاءفجلست، السير

العقدمنتصففىإمرأةوجدتحيثهناكإلىالسيرألتابعنفسىعلىمتحاملةفنهضت، الجبلإلىالطريقفىالجسر
السادسيوماإلتجاههذافىيجرونالناسرأيتلقد: "قالتتبحثينعماسألتهاوحين، المكانفىواقفةعمرهامنالرابع

أبحثولذلك، اآلنحتىيعدلموأنهاإلعدايةبالمدرسةطالبولدىأنلهافذكرت! "فظيعاًمنظراًوكان، أغسطسمن
تمزقتوقداإلعداديةالمدرسةوتلميذاتتالميذمنواآلالفالمئاترأتفقد، البحثعنأكفبأنفنصحتنى، عنه

وتورمتالبعضبعضهافىوتشابكتجلودهموسلخت، عراهشبهفأصبحوااألوالدسراويلتمزقتكماقمصانهم
!"اإلمبراطوريحيا: "ينادىمناألطفالبينمنوكان، البعضبعضهمفوقفتساقطواالنهرفىيقفزونوأخذوا، وجوههم

مايشبهبكالميصبحوآخر، هستيريةضحكاتيضحكثالثوطفل، عسكرىبنشيديترنمآخربينما، صريعايسقطثم
فىزالالالمنظرهذاإن: "قائلةوإستطردت!" أياهيا... أماه: "البعضيصبحبينما، الرياضيةبالتمريناتالقيامعنديقال

أنالبدلنفسىوقلت، الجنونأصابنىالحديثمنالحدهذاوعند”.طعامأىتناولعنعاجزةأصبحتأننىحتىمخيلتى
منإصطفواأناسهناككانالطريقوفى، أبكىوأناأدراجىوعدت.ولدىهوأمهينادىكانالذىالطفلذلكيكون
منالوقايةخوذةفإستخدمتاألرزفيهأضعشيئامعىيكنولم، الصففىفوقفتاألرزمنكميةعلىالحصولأجل

منذملحانتناوللمولكنناجميعافأكلنا، الملجأإلىعدتثماألرزمنقدرعلىفيهحصلتكوعاءالجويةالغازات
.المخلالتبعضجيراننالناقدمأنالخطحسنمنوكانأغسطسمنالسادس

البنتانفأخذأحياءوجدناحينبالغةسعادتهوكانت، األمرجليةإلستطالعأوكايامامنأقاربناأحدجاءالتالىاليوموفى
أنرأيىمنكانفقدبحدةزوجىمعأتناقشأخذتالمساءوعند، حزناًوزوجىإزددتالبنتينرحيلوبعد.وعادمعه

الطفليبقىأنالمستحسنمنليسإنهوقالالفكرةرفضزوجىولكن، الحربتنتهىحتىالريفإلىهيروهيسايهاجر
مالكلالسببأنت: "الملجأفىونحنلزوجىأقولفأخذتهذاتذكرت.يموتواأنوإخوتهألبويهقدرإذاالحياةقيدعلى

،القدرهذاأنتصنعتلقد: " بغضبفأجبت”.القدرإنه: " قائالزوجىعلىفرد”.قتلتهالذىأنت، قتلتهلقد، لولدىحدث
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ماتكما، األمراءأحدماتلقد: "قائاليحاورنىظلولكنه، تقريباًالعقلفاقدةكنت! " القدرهذالههيأت، بنفسكوصنعته
ليسفقدهإن، بهؤالءيقاسالوولدنا، نحبهقضىالشابالمواصالتمديرحتى، أيضاًبهاأعملالتىالمصلحةفىمديرنا
فىوإنفجرت”، حياًولدىيظلأنيهمنىماكل، ماتقدالمديرينمنكميهمنىال: "وقلتجنونىفإزداد”. كبيرةخسارة
.البكاء

مجردإنهالنفسىوقلت، بعيداًبهافقذفت، جبهتىفوقبضفدعةفاذاوجهىفتحسستبقشعريرةشعرتالليلوأثناء
فاتجهت، المجأداخلزوجىأجدفلمحولىونظرت، شديدبكاءبصوتفإذاالسمعوأصغيت، تعيشزالتوالضفدعة

ببعضيتمتمأطفالناماغرفةيوماًكانالبيتحطاممنجانبأمامركبتيهعلىركعقدزوجىألجدبهدوءالخارجإلى
هىالطائشةكلماتىألنقلبىأعماقمنبالندموشعرت.الغفرانولدناروحيسألكانأنهيبدو، بحرارةويبكىالكلمات

،يعانيهالذىالعميقالحزنمنالراحةببعضيشعرحتىيبكىأتركهأنفضلتولكنى، العناءهذاكللهسببتالتى
مناأللوافعشراتفهناك، وحدنانصيبنايكنلمالحزنأنوتبينت، البكاءفىفإنخرطتالملجأإلىأدراجىوعدت
السماءإلىجميعاعيونهمإتجهتوقد، وأخواتهمإخوتهمفقدوامنأيضاًومثلهم، أطفالهموالآبائهمعلىيعثروالمالناس
ولدىكلماتفتذكرت، المكانيمألرفيعخيطسوىبالحياةيربطهمالالذينالناسأنينوكان.بالحزنمفعمةبقلوب

طفلكلماتتكنلمالكلماتهذهمثلإن، األرضمنالحروبوإختفاءبلالحربإنتهاءبهايتمنىكانالتىهيروهيسا
.قناعتىكانتتلك، اللهكلماتإنها، عمرهمنعشرالرابعةفى

تالميذمنوأصدقائههيروهيساروحأنلىيخيل، بالنجومالممتلئةالسماءإلىالنظرعنأكفالوأناالحينذلكومنذ
،السماءإلىصعدتقد، اليومذلكفىنحبهقضىالذىهيروشيماشعبوأرواح، معهماتواالذيناإلعداديةالمدرسة
.المأساةتلكتكرارمنتحميهاوكأنها، األرضعلىنوراًتشعمساءكلتتألقنجومإلىوتحولت
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