
ترتعش                     بأصابع مصرعيه على المفتوح غرفتها باب نحو ،وأشارت الدامعة بعيونها له ايالرا توسلت ، االن أحد يراهم سوف الهي
والرجاء            الترقب شدة من بالعبرات تسيل الخضراء وعيونها ، احدهم سيرانا بمعني

متوجعة           هي لتشهق بقسوة هناك وضغط ساقيها بين ساقه برياموس وضع
"    " مهيمنة    بنبرة هسهس رأونا إن يهمني ال

حياتها                        في سوء لها أضمر الذي وخرسها ، الثائر عمها رذع عن تكبلها التي الحيلة قلة انها ، عالي بصوت بالبكاء ايالرا أجهشت
وضع                هكذا في والسيما معا، االن التقطوهم ان ذلك في ريب ال سوية سيقتلونهما ، الصامتة
معا       أصابعها ورابطت نحوها ثم نحوه أشارت

بالصواب                   ليس يفعله وما عمها كونه تقصد انها ، تعنيه ما فهم وقد بقوة ،ليخنقها بكفه رقبتها على 4قبض

" هذا    كررتي إن " سأقتلك

يتركها            عله ، بإيجاب المرات من عديدا برأسها فهزت ، وجهها إزرق
يشتمها           للخلف وعاد ، تركها محال ال ستختنق أنها شعر حين

" القصر       هذا في لقيطة غير الشئ "انِت

هناك               االلم تخفف ان تحاول برقبتها تمسك بينما يائسة فورا هي لتسقط ، بعدها 1غادر
" متألمة"           بتعابير العاجية رقبتها جلد تدلك وهي داخلها في همست 1أكرهك
•••••••

للعزف                     هاوية كونها ، الموسيقى معهد الى التوجه ثم الثانوية الى الذهاب اجل من كعادتها باكرا ايالرا استيقضت الموالي الصباح في
البيانو  على

على                    منسدال تركته الغجري الداكن شعرها بينما المسطحة معدتها جمال أضهرت حمراء توب تانك مع قصير جينز شورت ارتدت
ضهرها  طول
سوية                  لإلفطار النزول اجل من سلم قرب العادة كما بانتظارها فوجدتهم ، بوالديها الخاص الثاني الطابق نحو نزلت

"       " جبينها   تقبل وهي اوجيني والدتها تحدثت حبيبتي الخير صباح
" مبتسمة   "          خده على ايالرا لتقبله المعتاد بمرحه والدها هتف ايالرا الورد صباح

متنحنة     الخدم رئيسة دخول قاطعم
" االفطار     لطاولة انضمامكم ينتضر "الماستر

"              " لوداتو  لعائلة الضخم القصر في السفلي الطابق الى وابنته زوجته وقاد ادونيس تحدث قادمين نحن
على                    فيوليت خطيبته بجانبه تجلس ، القصر وسط في الكبيرة الباحة في تقع التي العمالقة المستطيلة الطاولة يترأسة برياموس كان
ماريانا          السيدة وأدريان وادونيس برياموس والدة الجدة ثم ، اليمين

السنة                العشرين بعد يتجاوزا لم اللذان التوأم ابنيها والياس آلي و ادريان زوجة ويندي تجلس م
األمر                      لهذا يمتثل والكل ، قاطع بشكل الطاولة على الكالم يحب ال فبرياموس ، بصمت الطاولة الى ادونيس و اوجيني الزوجان انضم
جميعا    ألوامره يفعلون كما

والياس          آلي قرب وجلست ربيعا عشرة السابعة ذات ايالرا ذهبت
"          " برياموس   يسمعه ال حتى اذنيها قرب بخجل الياس قالها ايال الخير صباح

الطريقة               بهذه تحيته ترد برأسها له أومات و ، كذلك بخجل شفتها على ايالرا عضت

جدا               ,       بريئة تسمية بال عالقة كانت العم ابناء عالقة من اكثر بينهما ما ان يعلم وكالهما االعجاب نظرات يتبادالن االثنان كان
هذه                       في اخيه ابن الطاحة ومستعد قبضته يقبض كان هو بينما ، المظلم كابوسها نحو واحدة نظرة ولو توجيه ايالرا تستطع لم
.اللحظة
هو                    غيره من شعور بأية اتجاهها يشعر ان ألحد يحق ال ، العشق من الوميض بذلك اليها النظر يستبيح انه

" هيا     الثانوية الى سأوصلك "ايالرا

للقصر                    الرئيسية البوابة يمثل الذي المنقوش الكبير الباب صوب متوجها الضخم بجسده وقام ، خالصة هبة ذو بصوت برياموس صاح
برياموس                عن تتأخر ال حتى محفضتها بسرعة لها تقدم الخادمة وقامت ، بهلع رمقها ايالرا ازدرت
الماستر       أقصد برياموس تتبع وركضت ايالرا حملتها

السائق              وبين بينه الحائل الزجاج برفع برياموس فورا فقام ، قربه الخلف في صعدت
الرجال         اعتى ترعب ، حالكة سوداء بعيون لها استذار

" قوي"    بصوت أمر تعالي
مجدد             النور ترى لن ، أوامره عصت اذا أنها تعلم من اكثر ايالرا



يشير         كان حيث حجره على وجلست جسدها على تحاملت
" منها"                يشبع ال التي الوردية المتكنزة شفتيها وارتجاف هذا خوفها يحب كم الهي مهسهسا قال استديري

المتحجرة                      برجولته شعرت ان اال ، اليها وقربها خصرها حول ذراعيه برياموس لف ، القوي جدعه حول ساقيها وطوقت نحوه التفت
ضدها

" األن  قبليني
ما                        لكن ، اللحظة هذه في بهما تخنقه لو وودت رقبته حول الرقيقة يداها وحركت بكره شفتاه امتصت يحب كما وقبلته منه دنت

اللذة             من المذهل و المخزي الشعور ذلك جديد من واجتاحتها لحظات الى هي

جلد                       بمهل وتحسس توب تانك اسفل من يداه سلل تماما مظلمة غدت قد وعيناه مستمتع تأوه جوفه من فخرج ، بحوضها دفعت
الناعم   االملس ضهرها

بصعوبة   انينها كتمت

انفها              ,         عن رغما اراد وقتما اثارتها في ويبرع الهوان حد مثير و مهيمن الماستر و ؟ خائن جسدها كان ان تفعل ماذا

الغض        جيدها تكتسح بشفتاه شعرت حين ايالرا شهقت

"    " أجش  بصوت قال باسمي اهمسي
همست                         لذلك ، االن تعصيه لن ايضا لكنها ، اسمه نطق تستطيع لن انها يعلم ، مشاعرها يجرح عندما ينتشي ، اهانتها يحب انه
أمر       كما صوت دون فقط شفتيها تحرك

" 1ماستر"

" أمرا"   نبس برياموس
" ورضى"        بشيطانية ليبتسم ، بإسمه شفتيها حركت برياموس
" بنصر  "   أقر مطيعة دمية

"        " االمام       من يأتيه المرتجف السائق صوت سمع الصغيرة السيدة ثانوية الى وصلنا الماستر سيدي

رباه                     ، نحوه التفاثة بغير وتهرع حقيبتها لتحمل ، بعجالة الرائع الغجري وشعرها مالبسها بتعديل هي لتسرع بجانبه الماستر وضعها
تمقته  ...كم

"      " بغيض          ايالرا صديقة أني تحدثت اليوم سيوصلك عمك بأن تخبريني لم لما فتاة يا بئسا
بضيق    ,         وكتبت جيبها من صغير دفتر ايالرا اخدت قسمهما الى سيرهما اثناء

" فجأة        حدث ، ايضا انا أعلم أكن "لم

بقدومه؟  "        علمتي ان تفعلي ان عساك كان وماذا بالكتابة "واسترسلت

حالمة       ونبست الهيام بوهج أني عيون توهجت
"      ... سيفتح                وهو له سأغمز وبعدها اليه ألدخل الباب لي يفتح ان سأخبره الزجاج ينزل وريثما ، بثقة سيارته زجاج سأطرق كنت
" بعدها                   لنتزوج حامال يجعلني لو الحظ ياال و جسدي وسأمنحه مالبسي وسأنزع سيارته الى ساصعد ، بترحاب الباب 6لي

الرقيقة            ضحكاتها بين من الورقة على ساخرة ودونت شدقيها بملئ ايالرا ضحكت
" ابيض            حصان على مغوار فارس ال شيطان بطلها لكن عزيزتي وردية "احالم
واضافت
سيقتلها                    " حدث وان حامال احداهم يجعل ان ويستحيل واقي بدون واحدة اي مع وال معها ذلك اليفعل انه فيوليت أخبرتني
"بسهولة

جنة : "     يعد يديه بين الموت "أني

فقط: "   ,     انسيه خاطب هو اقسم حمقاء انت "ايالرا

        " بالدموع"     ومضت قد كانتا وحدقتاها بجدية أني تحدثت ايال حبه في غارقة انا أني

"             " اغوار          اني تسبر ال كي ، رأسها وطأطأت شاردة وهي ايالرا كتبت يده في ضعيفة بيادق ونحن شيطان انه عزيزتي بأس ال
له   الكارهة عيناها



تقصدين؟ :"  ماذا "أني

شيء "  ال "ايالرا

احد                بذكره جاء كلما يخنقها الذي الماستر موضوع إلنغالق الصعداء ايالرا وتنفست الفصل الى دلفا بعدها

استثنائي                      بشكل بها ايالرا قبول وثم ، رجال مدرسين أو شباب دون ، فقط األرستقراطية الطبقة ذوات بالفتيات خاصة الثانوية كانت
لذلك        ، بهم خاصة مدارس وألمثالها خرساء كونها
فورها        من قبولها وثم العالية بمكانته الماستر تدخل

•••••••

بواجبها                      تقوم السرية عشيقته كارين بينما ، فخمة حمراء كنبة على متكئ برياموس كان الفاخرة الڤلل احدى داخل اخر مكان في
العينين     موصد هو فيما المتاعه

لها            االبله قلبه يتعذب كما يتعذب وتركته صباحا لبه ايالرا أشعلت لقد
بنبرة                        تحدث و سقف في وحدق غشوته من افاق ، بر جاء الحياة، قيد على وتبقى بها رغبة يتعذب لتتركه غيرها تكن ولم

جيدة "  انِت "مسيطرة

" ماستر    لراحتك هنا "انا

"جيد"

رجليه                قرب القرفصاء تجلس هي بينما ، مطيع كجرو شعرها على يربت وهو برضا لها قال
له              وتقدمه ركبتيها على هي له لتهرع ، الطاولة فوق من هاتفه صوت صدع

أندريه :" "! برياموس

مرخص : "              الغير السالح لصناعة الخاصة مستودعاتنا احدى على الشرطة قبل من السطو ثم ماستر " أندريه

قادم : "     انا للمكافأة استعدو جيد "برياموس
          . ولن            واحدة برصاصة رأسها سيفجر شك بال انه تخشى ألنه سؤاله على كارين تتجرأ لم ، البرود بمنتهى مالبسه يرتدي بجسده قام
جفن       له يرف ان ودون احد يهمه

اسمها                        ؟ الماستر عقل اخدت التي الفتاة هذه من ؟ سرير في بايالرا يناديها ما دائما لما بإحباط كارين لتتنهد ، خلفه الباب صفق
؟                     سرير على سوية فيها يكونو مرة كل في طفولية رائحة وضع على يجبرها لماذا واالدهى ؟ لماذا صدره على محفور
"      " لتستحم    ونهضت بمواساة لنفسها همست معي هو االقل على

عاما                     وعشرون الستة العمر من تبلغ التي حراسه رئيس ابنة هي ، جميل انثوي وجسد ناري أحمر بشعر صهباء فتاة كارين
بالرصاص              مضروبا والدها به جاء حين الليالي احدى في مرة اول رأته قد كانت

التي                     الشديدة وسامته مقاومة تستطع لم استفاق عندما ، الحكومية المشافي احدى في ممرضة كونها شفائه حين الى هي به لتعتني
الطاغية    ورجولته الحجر تذيب

وفقا                      بعدها والمغادرة رغباته إلشباع فقط قدومه تنتظر الفاخرة الڤيال هذه في هنا وهي سنة ومنذ ، جسدها ومنحته امامه تعرت فورا
ألوامره

••••••

مرخصة                 والغير المرخصة االسلحة بصناعة الخاصة ، لندن العاصمة ضواحي في المتموقعة العمالقة شركته الى دلف

فورا        اندريه سكرتيره به ليلحق مكتبه الى دلف
المشكلة؟ "    بشأن حدث ماذا "اندريه

القبو "                 في االخرين مع العقاب لتتلقى الحال في واذهب ، بالموضوع الوزراء رئيس سيهتم ، تعد لم "برياموس

االوامر           ينفذ اللغط في زيادة دون خارجا وانسحب رأسه اندريه طأطأ
البلهاء                      المتبناة اخيه إلبنة صريعا سقط لماذا يعلم ال ذاته هو ، صاحبته عند غائب وعقله فاخرة سيگارة يدخن برياموس اخد
الخرساء
كل                       في يتخيلها بات ، أوردته عبر سرت ، النصر علم ورفعت المثينة حصونه اخترقت انها اال المفضل بنوعه ولسيت صغيرة هي
امراة

العليل             الهواء نسيم من عليها يغار ، جدوى دون ولكن نسيانها وحاول حاول



عليها                       يلقي كان هو بينما الياس مع االعجاب نظرات تتبادل راها التي اللحظة حدود الى ، حياته طوال بينهم مساحة يترك كان
خجلة    وهي الغزل كلمات

                      ، الدامية قسوته من يرحمها أن يتركها ان ضعيفة بنظرات تتوسله و تبكي وهي مالبسها من وجردها اليها صعد الليلة تلك في
سابقاتها           كما تفلح لم كذلك لكن النجدة لطلب الصراخ وحاولت 1حاولت

جسدها                        وبات ، غليله برد ان إال لساعات بالسوط ضربها ، إثرها على مسودة اثارا ترك االبيض جسدها من انش كل امتص قبلها
بالدماء  مكسوا
كيانه                   ونبض روحه مهجة قتل ، قتلها انه ظن ، الوعي عن غائبة وجدها حين عروقه من الدماء فرت

تخاف                    اضحت البيت الى عادت وعندما ، العالج تتلقى ألسبوعين هنالك وظلت جزعا يرتجف بقلب المشفى الى وأخدها فقام
ألوامره         وتستمع مطيعة اصبحت وكذلك فقط هو ال ..... سيرته

عن                       يعلن بالسكين اسمها فيه ُحفر الذي المكان ، قبله موضع بالوشوم المملوئة بيده ولمس ، المشئوم اليوم ذلك من بذاكرته عاد
مالكته

ايالرا                        ، وحرارته ضغطه ترفع التي المالبس تلك ترتدي بيته وهي كهف كرجل عليها ينقض ال حتى به له طاقة ال ما تحمل
االولى        المرة في رآها أن منذ حواجزه 3إخترقت
الصيفية                  العطل في سوى للقصر يأتي ال ، داخلية مدرسة في يدرس ربيعا عشر الستة يبلغ حينئد 1كان

الذي                      الغجري الكثيف وشعرها الواسعة مروجها في تجواال تاه ، جدا جميلة صغيرة طفلة بتواجد جدا تفاجئ القصر الى عاد عندما
يعلم             ان بدون لها عم بكونه اكثر وتفاجئ الفاتن الصغير وجهها حول يلف
بيضاء                       صغيرة قطة مع اللعب غير شيئا تفعل ال ، الجميع تتجنب و ، احد مع تلهو ال ، الوقت أغلب صامتة كانت
بذات                        هو منه ال ؟ جميعا منهم أكثر اللعينة القطة تحب أن عليها يجب لماذا الوقت، ذلك في تملكته قد كانت التملك من نزعة

عليه                          لتتطلع حتى رأسها ترفع ال هي لكنها ، سنه صغر من بالرغم وحذرا انتباه يوليه كان والكل طاغي حضور ذا انه ، ؟ لما
موجودا   ليس 1وكأنه

تستوطن                       التي للقطة ذهب نامت عندما ليال ، القصر في كائنة صغير وايالرا فيها يجيئ مرة اول في بذات الليلة تلك في
بعيد              مكان في منها بالتخلص الحرس وأمر الخارج الى أخدها و حملها ، 3احضانها
االصل                        في ، غرفتها تغادر تعد ولم نفسها حول تقوقعت ، أمها عن تيهها في سببا كانت التي القطة إلختفاء صباحا إيالرا بكت كم
إشارتها     أحد يفهم يكن لم

تلك                     بلغتها معها ويتواصل لها يأتي وأضحى اإلشارة لغة تعلم برياموس فيه قرر الذي اليوم حتى ، غريب ككائن بها يحدقون
تظل                      للمدرسة عودته وحال ، وجماال فتنة وتزداد الربيع كزهر تتفتح الصامتة المتبناة اخيه ابنة يجدها للبيت يعود كان مرة كل في
السنة        و الوقت طيلة ذهنه في عالقة صورتها

على                         وتقبله جدا تحبه كانت ايضا وهي للقياها يذهب التي االولى كانت ، عليه كان ما غرار على بها يأتي السنة عطل كل في
حتى                   ونسيانه تجاوزه من تمكنت وبطفولية ، سنوات السبعة تبلغ وهي حياتها من فجأة اختفى ان الى باشتياق وجنتيه
في                    المتطورة االسلحة لصناعة شركة اكبر بتصنيع الخاصة شركته في لإلنطالق الشراع يرفع كان حيث امريكا في سنوات ألربع غاب

السالح                     يخص ما في المجنونة استكشافته رحلة في ليبدأ الالزمة تراخيص واخد ، باألسلحة خاصة أكاديمية في درس ، إنجلترا
...والقنابل

اختراعها                في وأبدع يخصها ما وبكل باالسلحة مهووس و مولوع وهو اظافره نعومة منذ كان لقد

وتعبير                         للغاية ضخم بجسد أضحى كان ، كثير وخافته عليه تتعرف تعد لم هي ، حينها ُصعق وكأنه ، الوطن الى عاد ان بعد
دائم       بشكل وجهه تلبست قد والجدية الصرامة

                     ، يهدئها الصغير ضهرها على يربت وهو واالعجاب بالعشق الياس حدقتا وتألألت ، منه خوفا االوسط أخيه ادريان ابن إلياس ضمت
لها                   عطشه يروي بعمق الوردية المنتفخة وجنتيها يقبل الطفولية رائحتها يستنشق احضانه في ليدخلها لرؤيتها متلهفا قدم هو الهي

تعاني                        ألنها والديها مع تنام وليال بأكمله اليوم والياس آلي برفقة تبقى ، وجوده من تنفر وباتت ، الحائط عرض هي ضربته ذلك كل
الكوابيس
وقلبه                        رأسه من اقتالعها حاول هو بعدها ، ذلك في مشكله ال ، عشرة الحادية تتجاوز لم صغيرة مازالت أنها وفكر اعصابه تمالك

ذريعا        فشال فشل لكنه ، قذرة طريقة بكل
لها                     الجائعة لعيناه بوضوح تتظح االنثوية ومعالمها ، الثاقبة عيناه تحت تكبر يشاهدها فقط منها يقترب او بها يحتك يعد لم
الخشنة          ,          ... يداه بين اللين كالعجين وجعلها عنفها هو لذلك عنه بدال إللياس المشاعر تكن انها بالصدفة يوما اكتشف 2حتى

فرد                        كل لذلك ، جدا طويلة سنوات منذ واالحفاد االجداد بين توارتها ويثم البنوك في مكدسة لوداتو عائلة ثروة مضى ما في كانت
طموحه          وتحقيق يريده ما فعل يستطيع كان لوداتو عائلة من

يستطع                      لم لكنه ، وزوجته هو بقيادته العالم عبر ويتنقل العروض مختلف يظم ضخم سيرك بإنشاء وقام حياته حلم حقق أدونيس
لوداتو                    ايالرا لتضحى لقبه ومنحها الشرعية ابنته وانتهجها برفقته الجمال ساحرة فتاة يجلب ان قبل وذلك طويلة لسنوات االنجاب

لوداتو    ألدونيس الوحيدة االبنة
والرهان                        القمار في العائلة ثروة كل خسر األن من سنوات ستة قبل لكنه ، العائلة ثروة على الحفاظ على شرف فقد ادريان أما
المتواصل



بسبب                    منهم ُسلب الذي الثمين العائلة قصر ليشتري عاد وبنقوذه جميعا للعائلة الوحيد المعيل هي برياموس ثروة أضحت وبعدها
والنفوذ                والقوة الشأن بذلك برياموس شركة تكون ان عائلته من احد يتوقع يكن لم ، ادريان

االعالم                      قبل من بالماستر برياموس لُقب ولذلك ، البلد في بليونير أصغر ويعد ، العمر من والعشرون التاسع يبلغ االن برياموس
واسع              نطاق على لقبه إلنتشار الحقيقي اسمه تجهل واالغلبية الجميع به يناديه وبات ... والمجتمع

يومها                         تيقن ، أضهرتها التي مباالة ال حطمته وكم ، ايالرا مشاعر يحرك عله وافق وهو ، سنة قبل فيوليت له خطبت ماريانا والدته
ابدا      يخصها كرجل تراه ال أنها

آله                     عباقرة احدى موتسارت مقاطع من موسيقي مقطع مع تتوافق التي المناسبة النوتة ايجاد في مجددا تفشل وهي ايالرا تنهدت
البيانو

الخلف     من معلمتها صوت جائها
" العادة؟        غير على شاردة اليوم بِك ما "ايالرا

بتفحص                     الخضراء ايالرا عيون على وتطلعت المعلمة اليها تقدمت ، مابها تعلم ال انها تقصد وهي ، للمعلمة كتفيها ايالرا رفعت
" المقطوعة                 هذه على البيت في تدربي لكن ، مبكرا للخروج االذن سأعطيك ، اليوم التعب عليك "يبدوا

جانبها                    من محفضتها أخدت ، معلمتها ولباقة للطف إمتنانا ساحرة ابتسامة ابتسمت و كإيجاب المرات من العديد رأسها ايالرا هزت
عقبيها       على ومضت الطلبة ولباقي لها ولوحت

أعطتها                    ثم الورقة ومزقت بسرعة مذكرتها على وكتبت الخلفي المقعد في صعدت برياموس لها خصصها التي بالسائق السيارة وجدت
لسائق
"                 " والديها   سيرك حيث الى سيارة قيادة في وشرع ، للعنوان قرائته بعد بمرح الهرم السائق تحدث أنستي الحال ...في

                     ، بهلوانيين ، مهرجين ، ُمروضيها برفقة جيدا مروضة متوحشة حيوانات ، راقصات فنانين ، هناك صاخبة االجواء كانت العادة كما
والمشعوذين          المشدودة الحبال على يمشون الذين الخفة والعبي االراجيح ... العبي

صغرها                    عند برياموس اختفاء بعد وخاصة ، هنا أغلبها قضت التي طفولتها الى يعيدها ، سعيدة يجعلها الذي الوحيد المكان

عبارة                       كان أدونيس سيرك و ، والكبار الصغار قبل من كبيرا إقباال يالقي مازال سيركهم لكن ، القديمة الترفيه وسائل من السيرك
بها            بأس ال استيعابية وبقاعة شاهق صقف ذا مغطاة كبيرة قاعة عن

على                    أمامهم يتدربن اللواتي براقصات باعجاب فمها فغرت ايالرا ، تدريبات تشاهد قربه وجلست أدونيس والدها خد ايالرا قبلت
المثير   الشرقي رقص

كانت                         لو كثيرا أحبها لكنه ، صاحبه يفسد الدالل ان بقول يردعه كان الجميع ان حتى ، ادونيس قبل من جدا مدللة ايالرا كانت
قائدتهم                     وأمر تنحنح فورا براقصات اندهاشها لمح حين لذلك ، ايالرا مثل سيحبها كان أنه يظن ال دمه من إبنة له

" هذا    رقصكم ابنتي " علمي

بترحاب     ونبست بسماجة االخرى ضحكت
" بسرعة          وستتعلم سهل رقص انه ، ادونيس سيد لي "شرف

من                      والعديد بإغراء صدرها وتخفض ترفع كيف ثم وركها تهز كيف تعلمها وشرعت ، الوسط الى وسحبتها ايالرا بيد الراقصة مسكت
فقط       اللياقة الى تحتاج التي السلسة الخطوات
ترقص                     ان وأخبرتها راقص ايقاع ذات أغنية الراقصات احدى شغلت مدة بعد تعلمت ما فسرعان ايالرا به تتميز كانت ما وذلك

بطريق                     مفاتنها حركت ، بروعة الرائع المالئكي وجهها حول يلتف ثائر وشعرها قاتلة بطريقة تتحرك كانت ، بشغف ايالرا فرقصت
الجميع  أذهلت

الذي                        ، المدخل عند المتخشب بذلك شعر أحد ال لكن ، الساحر االداء هذا على يشهدون ، حولها الكواليس لي في من كل فالتف
المهزلة                هذه مشاهدة في اخرى ثانية يضيع ان دون الهواء في النار وأطلق مسدسه على 11قبض

بجزع     هوادة بغير الكل ليهرع
"                 " برهبة    الجميع واختفى أمره على دقيقة تمر لم ، مرعبة بنبرة المدخل عند من برياموس صاح هيا الخارج الى الكل

وهسهس                   أخيه عنق على مسدسه برود بكل ووضع برياموس خطى ، بجهل يراقبه الذي وأدونيس ترتجف التي تلك ظلت
" " القذرة؟                   بنظراتهم يلتهمونها ُمهرجيك ترى وانت رجال عزة تصبك ألم ، الحشد وسط ترقص ابنتك جعل على تجرأ 10كيف

أشكر          "               ، انت لك دخل ال ، عليها يحرص من اكثر وانا ابنتي هذه بهدوء وغمغم رهبة من بقليل عنقه عن سالح أزاح أدونيس
" اهتمامك

"        " طوره    عن يخرج يكاد وهو برياموس صرخ حاال سيارة الى ايالرا
بتحٍد      وتحدث ايالرا يد ادونيس مسك

" " مكان     ألي تذهب لن 2ايالرا
يخالفوه                  أن يتحداهم وكأنه صبر بنفاذ و بحزم وهدر ، ناري بغضب الخلف الي الداكنة خصالت برياموس أعاد

"          " سيارته     صوب وركضت والدها يد وتركت بسرعة له اومأت اخي ابنة يا الحال في



"    " بحدة           ادونيس قال بيتك مغادرة في جديا أفكر ، تزعجني باتت شؤؤني في 4تدخالتك
"       ,    " السلطوية     بهالته غادر ثم ضهره وأواله بعدائية برياموس أقر معك تأخدها ولن تهمني ايالرا

أكثر                      أخافها ما وهذا ، لمرة ولو لها يستدر ولم ، بجمود تدخينها في وشرع سيجارته اخرج يعبأ لم ، ترتجف وجدها
والباقي                       حدث عما تسأله كانت أوجيني ، الهدوء على تحثه ماريانا نادته ، بخشونة خلفه وجرها يدها مسك قصر الى وصولهم حال

لسؤال    الجرأة لهم ليس
خشن           بصوت ونبس بالمفتاح الباب أغلق أرضا والقاها غرفتها في اوذعها

" " حاال  31ارقصيلي

منها                ودنى ملتوية ضحكة ضحك ، بارتجاف عليه أشرت ثم ، به ورفضت سبابتها اصبع ، أخدت
بجنون         يبتسم وهو غريبة بعذوبة وهتف اليه ذقنها سحب

"          " انه            ، المرعبة الحالكة لحدقتاه النظر متجنبة جفونها أغلقت اآلن اضحك انا انظري ، بأس ال المرعب شكلي من خائفة صغيرتي
سرها    في فكرت مختل

"  " أمر  الي انظري
برعب     وأبصرته الكبيرتان حدقتاها فتحت

"               " الراقص     العرض ينتظر ، بشموخ اللون زهرية أحادية صوفا على يجلس وقام بتحذير قال هيا األن أجلي من ارقصي
تكن                      لم ان المالئكة تلعنه فل ، تماما كالحمقاء ، موسيقى بدون اليوم تعلمت كما ترقص بارتجاف واستقامت بجزع ايالرا ازدرت

جسده         في الدم بدل تسري امامه التي هذه ايالرا
الجنونية                        الطريقة بهذه مشاعره تأجج ال عارية أمامه اخرى رقصت ولو ، غيرها واحدة أي تفعل ال كما االن اثارته ، يتنفسها انها
لها       اندفع متثاقلة بأنفاس ، األن كما

المنتفخ                     ثغرها على بفمه وهوى نعومته يتحسس خدها على وضعها االخرى ويده ، النحيل خصرها حول القوية ذراعيه احدى لف
الرائع
                        ، عليه ألقت تعويذة أي يعلم ال ، النعيم انه الحلوتين شفتيها بمذاق ، ذراعيه بين بها فقط يشعر ، حدقتاه وأغلق شفتيها إلتهم

أمره         وسلم وقع لقد األن الخالص يستطيع ال لكنه
                        ، عليها قلبه يرق مرة ألول و رذعه أو الصراخ تستطيع لن هي ، بصمت حدقتاها من تنساب الدموع ليجد ، يلهث عنها تراجع

ساقيه       على وأجلسها سريرها طرف على جلس
بهوس           بفمه دموعها مسح ثم عيناها وقبل ، اليها اكثر شدها

" " صغيرتي                 نفسك من بالخزي تشعري ال لذلك متبناة وانِك ، عمك لست أنني جيدا تعلمين انِت 15ايالرا

ذراعيه                  بين وايالرا يصير العجب لكن استغرب بذاته هو ، للغاية رقيقة حانية طويلة قبلة شفتاها على قبلها
نفسها                       وجدت هي القبلة من انتهى عندما ، مرة ألول بداخلها عميقا إحساسا المس ، ورجولته فتنته ظالل من تهرب كانت ايالرا

الوسيمة     مالمحه مرة ألول تدرس
ال                        وكاريزما حضور وذا ، قاتل بشكل ووسيم ، مغرية بطريقة وقوي رجولي برياموس ، رأتهم التي الرجال كل عن جدا مختلفا كان

لهما  مثيل
وجهه       ,          في تدقيق في هائمة وجدها حين كالمراهق ابتسم والهيمنة بالرجولة معالمه جميع تضخ عضلي ... وبجسد

اوجيني       وصراخ الباب على ملح طرق أيقضهم
" رجاءا    الباب افتح "ماستر

له                        ابتسمت لما تعلم فلم ، جيدا لها بانت المعذبة وجهه وتعابير ثغرها عن الفراق يستطيع ال وكأنه أخيرة قبلة شفتيها على قبلها
حدث   ومتى 5بخجل
وهسهس    بحرارة برياموس تنهد

"          " اكثر        بقوة جديد من شفتيها ليقبل يعود وهو نبس خير على اليوم يمر أن تودين ال 3انِت

لبرياموس                      والقبول المودة من عارم احساس انه ، قبل من تمتلكها أنها تعلم تكن لم مشاعر في تنغمس اليوم بنفسها شعرت ايالرا
للغاية     محترف انه الرائعة ولقبله

وهو                        تراجع هو لذلك حدة ازداد الباب على الطرق ، النساء تقبيل في خبير كونه بالذات اللحظة هذه في اغاضها لما ايضا تدرك وال
األن             المزعجة اوجيني رأس في سالحه دخيرة ينهي أن يفكر و ويشتم يلعن
جناحه                   الى متوجها جانبها من ومر بحدة اوجيني رمق ، ممتعض بوجه خارجا ومضى مضض على سرير على ... وضعها


