
 

صوت قطرات الماء الصغيرة تتخبط على النافذة كانها 

تتوسل الدخالها هربا من هذا الجو البارد ،بالنسبة لي هي 

كسمفونية بيتهوفن، مليئة بالهدوء، واالسترخاء.  كل ما 

تريده هو الدخول لكننا نكتفي بمشاهدة معاناتها. غير آبهين 

ذا المشهد اال بانها قد تلطخ الداخل إن سمحنا لها. اعشق ه

 ،استطيع البقاء هكذا ومشاهدتها لعقود من غير ملل.

 

وكأي حياة عادية، هناك دائما من يقاطع لحظاتك الرائعة، 

إنها تلك السيدة مجعدة الوجه ذات الشعر القصير 

والنّظارات التي تغطي نَظراتها الحادة الغاضبة اتجاهي، 

وء حصة انها معلمتي في الوقت الحالّي ، وانا اآلن في أس

 في تاريخ العالم ... نعم انها حصة اآلداب .

 

أنا اكرهها حقا..انتم ال تعلمون مقدار المعاناة التي اعانيها 

هنا انها األسوء . وصدقوني مهما كانت المدرسة التي 

تدخلونها ستجدون احدى النسخ من المعلمة آنا. اسألوني 



انا كوني دخلت ثالثة عشر مدرسة في الستة اشهر 

 اضية. رقم قياسي جديد.الم

 

المعلمة بسخرية "آنسة كاناليا هل نقاطع اي شيء من 

 لحظات تأملك؟!"

 

 رددت بملل "انت تفعلين."

 

قالت بجفاء وتعالي "وقحة كالعادة، هل تظنين انني ال 

 استطيع السيطرة عليكي؟!"

 

"ال اظن شيًء أنا اتصرف مع جميع المعلمين هكذا انتي 

 ة زائدة."فقط تعطي لألمر أهمي

 

 المعلمة بنفاد صبر "اخرجي اآلن وخذي كرسيك معك ."



 

النطق بسخرية "لكن ليس للكرسي اي ذنب ليخرج، ألست 

 المخطئة هنا!"

 

المعلمة بصراخ "اخرجي اآلن واحمليه فوق رأسك آلخر 

 الدوام..."

 

( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°) 

.......................... 

 

 ً  : صباحا

 كاناليا بملل وبرود "ما هي وجهتنا هذه المرة؟؟"

 

 األم بهدوء " منطقة جبلية."

 



 كاناليا "جبلية؟؟؟"

 

األم "نعم كانا.. هذه المرة ستكون منطقة جبلية.. اليس 

 االمر مثيرا؟"

 

كاناليا "وهل هناك اي احد يعيش في منطقة جبلية؟؟ ام 

العيش مع فكرتك أن نبدأ العيش كماوكلي هذه المرة.. ام 

 ذئاب الجبل؟؟"

 

األم "ال داعي لسخرية هناك الكثير ممن يعيشون هناك، 

 ليس النها منطقة جبلية يعني انه ال احد يعيش هناك."

 

كاناليا "أجل أجل اين يكن.. اتسائل عن المدة التي سنبقاها 

 هناك؟"

 

 األم "لن يجدونا هذه المرة أؤكد لك."



 

 لكي بأنهم سيفعلون."كاناليا بال مباالة "وأنا أأكد 

 

 األم "سنرى ذلك..."

 

 ~كاناليا

 

هذه المرة االلف التي ننتقل فيها الى مكان آخر، اطول مدة 

بقيناها في مكان واحد كانت لمدة شهرين ثم وجدونا 

 ورحلنا.. وكان ذلك منذ سنتين.

 

 

................................. 

 

، لتنزل امي بعد ست ساعات ونصف توقفت السيارة اخيرا



وانزل خلفها . ما ان خرجت حتى لسعتني الرياح الباردة. 

الجو واللعنة شديد البرودة اكثر بمئة مرة من المنطقة 

السابقة. حركت يدي على ذراعي صعودا ونزوال الشتم 

تحت انفاسي. كان عليها ان تخبرني ان الطقس هنا متجمد 

 .شيرت( -الرتدي شيئا دافئا اكثر من هذا ال )تي

 

نظرت حولي اتفقد المكان. كان على بعد مسافة من مكان 

توقفنا منازل وبضع سيارات.. حسنا وااو علي االعتراف 

 لم اتوقع تواجد هذا العدد من المنازل بمنطقة كهذه.

 

توجهت امي للمنزل الذي توقفنا امامه لتقول بحماس 

كعادتها. "هذا منزلنا الجديد اليس رائعا..". كان تأكيدا 

 ثر منه سؤاالً.اك

 

تجاهلت سؤالها وبقيت صامتة احدق بالمنزل من 

الخارج،كان ذو طابقين.. كبير نسبيا.. الطابق الثاني فيه 

 واجهة زجاجية.. جميل. لكن لالسف سنتركه قريبا.



 

 

فتحت باب السيارة الخلفي ألوقظ الغبي مايكل برفسة من 

 قدمي.. ليستيقظ خارج السيارة وهو يتألم.

 

بعدها وادخلنا الحقائب، اخترت احدى الغرف في دخلنا 

الطابق الثاني ووضعت حقائبي فيها. وامي اختارت 

الغرفة المقابلة لغرفتي وادخلت حقائبها الكثيرة فيها. ببنما 

 مايكل اختار المجاورة لي.

 

اخذت حماما النزل بعد دخول امي لتاخذ هي االخرى 

يضاء بينما حماما. الرى مايكل يجلس على االريكة الب

شعره االشقر المائل للبني كلون خاصتي مبتل، البد انه 

 اخذ حماما لتو هو االخر.

 

جلست جواره على االريكة.. االثاث جديد اتسائل متى 



وجدت امي الوقت لتضعه.. البيت واسع ومريح .. واهم 

 شيء التلفاز الكبير.

 

ارخيت ظهري على االريكة وامسكت بجهاز التحكم 

 لفاز.الشغل الت

 

 مايكل "كانا.."

 

همهمت ليكمل "اليس المكان جميال ومريحا.. ان بقينا هنا 

 هذه المرة سيكون االمر رائعا."

 

قلت له بملل "ان بقينا في اي مكان دون التنقل المستمر 

 سيكون االمر رائعا.. بغض النظر عن المكان."

 

حاول مايكل رفع آمالي او على االغلب آماله بقوله بعد 

 ئق من الصمت "... امي قالت..."دقا



قطعت جملته قبل ان يكمل هذا الهراء الذي يتكرر مراراً 

"امي دائما تقول ذلك.. نحن سنستقر في احالمك الوردية 

 فقط."

 

قال بإحباط كبير "يا اللهي، يا لكي من متشائمة انتي 

 تحبطين عزيمتي."

 

لك سخرت دون ان ابعد عيناي عن التلفاز "كانك ال تعلم ذ

 ايها المتفائل ."

 

 استلقى مايكل على االريكة ليردف متملمال.

مايكل "اعتدنا على هذا على اي حال،ثم.. من الرائع 

التعرف على الفتيات من مختلف االصناف." قال بحزن 

 لتتبدل نبرته لواحدة لعوبة في منتصفها.

 

رفعت حاجبا ونظرت له بعينين نصف مفتوحتين الخاطب 



تؤ تؤ تؤ نحن االناث في خطر من نفسي "اصناف؟! 

 امثاله."

 

رن جرس الباب فجأة .قلت بتذمر "من هذا الغبي بحق 

 االله.. اذهب وافتح الباب مايك."

 

 مايكل "الخاسر يفتح."

 

 كاناليا "حسنا. "

 

عند العد لثالثة رفعت يدي بكل ثقة متأكدة من فوزي، ولم 

 القي عناء النظر حتى.

 مقص—مايكل

 حجر—كاناليا

 



ليقول بتذمر واضح وهو يقف "كيف تفعلينها في كل 

 مرة!؟"

 

 رددت بعجرفة "سر المهنة. "

هذا الغبي يختار المقص دائما يا له من فاشل بهذه اللعبة، 

 ويال حسن حظي.

 

لم يلبث مايكل دقائق حتى عاد وعالمات االستغراب تمأل 

 وجهه.

 ألسأل باستغراب "من؟!"

 

 ك احد!"مايكل "ال احد.. لم يكن هنا

 

 "بداية مذهلة."

 



(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ 

................................. 

 

 ً  : صباحا

 

كاناليا "مايك هيا ستفوتنا الحافلة تقول امي انها تغادر 

 باكرا، ان لم ترد الذهاب لرأس الجبل سيرا فأسرع."

 

 مايكل "حسنا، حسنا قادم."

 

 —خارجا وهما يسيران—

 

"حسب المعلومات التي انتشلتها من امي في  كاناليا

الساعتين هذا الصباح، سيتوجب علينا السير ايضا الحافلة 

 لن توصلنا لرأس الجبل تحديدا."



 

مايكل بتذمر "بحق خالق السماء الم تجد امي مدرسة 

 اقرب!"

 

كاناليا "هل تظن اننا في المدينة.. انها المدرسة الوحيدة 

 هنا."

 

 ~كاناليا

 

الحافلة لنمرر بطاقاتانا وندخل كانت الحافلة معظمها  ركبنا

طالب والباقي أناس عاديون. استغرق الطريق نصف 

 ساعة تقريبا.

 

ثم توقفت الحافلة لننزل، واضع يداي في جيوب معطفي 

،الجو بارد كاللعنة . سرنا بعدها حوالي عشر دقائق لنصل 

هشة للساحة االمامية الخاصة بالمدرسة. الفتح فاهي بد



 عارمة.

 

انا لم اتخيل بانها ستكون بهذا الحجم وهذا الكم الكبير من 

الطالب. بدى بناء المدرسة كالقصور العريقة الخاصة 

بمصاصي الدماء او من احدى القصص الخيالية. وما زاد 

من هيبتها وفخامتها الجو المحيط البارد. او باالصح 

 المتجمد. حرفياً ال اشعر بأطرافي.

 

ة مايكل بجانبي ب 'وااو' بدهشة لم تقل عن سمعت همس

 دهشتي. لكن لحظة...

 

أمعنت النظر حولي، ما هذا بحق هللا ان اغلب من هم بهذه 

المدرسة مستذئبين. هل تمزح معي امي! هي لم تذكر شيئا 

عن قطيع مستذئبين ضخم في المدرسة. هل فقدت عقلها 

 هل سيكون هذا آمناً.

 



اد حاجبيه، البد انه الحظ نظرت الى مايكل الرى انعق

ايضا. حول نظره لي بصمت وغير فهم. الزفر بضيق، 

واقول "عندما نعود سنستفسر منها، اما االن تعرف ما 

 يجب عليك فعله صحيح؟ "

 

رمقته بنظرات جادة الحرك شفاهي من غير ان انطق 

تحسبا لكي ال يسمعنا او ينتبه لنا احد، فالمستذئبين 

 ادة.يتميزون بحاسة سمع ح

 كاناليا "كبشري طبيعي.."

 

هز رأسه بملل ليردف "انا سأذهب االن انتبهي لنفسك 

 جيدا واتصلي بي ان حدث شيء حسنا؟"

 

وغادر دون حتى سماع اجابتي. سيد محب الفتيات كعادته 

المعهودة ذهب ليتعرف على بعض الفتيات وياخذ 

ال  ارقامهن. على الرغم من عدد المستذئبين الهائل اال انها



 تخلوا من البشر.

 

تنهدت السير لداخل بينما بعض االنظار تحولت لي 

واخرى لم تبالي ظانين انني بشرية ضعيفة غير مثيرة 

 لالهتمام. وهذا هو المطلوب.

دخلت لداخل مبنى المدرسة، الندهش اكثر. انها ارقى مما 

توقعت واكبر بكثير مما تبدو عليه. حسنا بالنسبة لمدرسة 

 طقة كهذه فهي.. ما هي الكلمة؟.. خالبة.توجد في من

 

على االغلب انها تحت رآسة احد قطعان المستذئبين 

 المعروفة بقوتها، واال لما كانت هكذا.

اكثر ما اكرهه االختالط بالخوارق للطبيعة كما يسموهم 

البشر. خاصة الذئاب. الن حواسهم اقوة بعشرات المرات 

ياء وقد يكون بعضهم من االخرين، باالضافة إلى انهم اقو

مغرورين للغاية اتجاه من هم اضعف... كالبشر. منهم من 

يكون شديد المالحظة ايضا. لهذا يتوجب علي ان اكون 

اكثر حذرا في تصرفاتي ضعف ما اكون مع البشر، وهذا 



 متعب وبغيض. قد اشعر بالفرح هذه المرة عندما ننتقل.

 

ك انني اتسائل اي مجموعة هي هذه. نظرت حولي ألدر

ضائعة تماما. المدرسة كبيرة وال اعلم اين يقع مكتب 

مساعد المدير. الذي من المفترض ان آخذ منه جدول 

 حصصي.

 

لمحت فتاتين تقفان قرب النافذة وتتهامسان وتضحكان 

وهما تنظران للخارج لشيء ما. تجاهلت الحماسة الغريبة 

التي تظهرانها، وتقدمت ألسأل عن مكان مكتب مساعد 

 لمدير.ا

 

التفتت احداهما لي بشعر بني قصير ويبدو انها مستذئبة، 

بينما االخرى بشرية. بقيت البشرية تنظر لبقعة ما 

متجاهلة سؤالي كلياً، بينما المستذئبة التفتت لي لتجيب 

"انت في الطابق الثاني اصعدي للطابق الرابع، ثم سيري 

 ألقصى اليمين ستجدينه هناك."



 

سامة البتسم بالمثل واشكرها. صاحت انهت كالمها بابت

 فجأة صديقتها البشرية "لقد أتى..لقد أتى..".

 

-------- 

 

 ��رأيكم بالبداية

 

 من متحمس ليلتقي بالبطل؟؟

 

 وما سر هروب كاناليا وعائلتها المستمر؟؟

 

ماذا؟ ... من أتى؟. استدرت لشباك المفتوح المجاور 

الجميع ينظر  للفتاتان، ونظرت للبقعة التي الحظت بأن

اليها. كانت تركن هناك سيارة سوداء حديثة. خرج شخص 



منها يرتدي بذلة سوداء واتضح بعدها انه السائق. اتجه 

 نحو الباب الخلفي ليفتحه وهو ينحني بقامته قليال.

 

خفق قلبي لوهلة وانا احدق بانتظار الشخص اياً يكن 

 ليخرج بفضول. ليغمرني بعدها دهشة عارمة.

واد بخروجه. شعر ابيض كالثلج وبشرة بيضاء كسر الس

مماثلة، قامة طويلة، قميص ابيض ينذر بان ما يغطيه 

مثير كاللعنة،بنطال جينز اسود، واخيرا هالة مرعبة.. 

 هائلة واللعنة. هو قوي كالجحيم.

من هالته المرعبة التي غطت حضور الجميع هنا استطيع 

تخرج منه كافية لتخضع التأكيد بأنه ألفا. واللعنة القوة التي 

 اي شخص من غير اي مجهود.

 

كل ما يحمله وجهه من تعابير هو الالشيء ، وكأنه آلة 

وحسب. حسنا، ان اتضح بانه آلة جدياً لن اشعر بالغرابة. 

رفع يده ليغلق زرار يد قميصه! ماذا؟ هل كان يرتدي 

 ثيابه اثناء الطريق؟.. يا إلهي لوددت رؤية ذلك.



 

من السيارة من الجهة االخرة. شعره خرج شخص اخر 

بلون البندق وهو جميل ايضا لكن ليس بقدر هذا، واو 

وقوته ال بأس بها. يبدو انه البيتا. اقترب من االلفا المثير 

 ليهمس في اذنه. ويبدآ السير باتجاه بناء المدرسة.

 

خسارة، لو انني اقرب الستطعت رؤية مالمح وجه ذلك 

سنا يجدر بي الذهاب قبل بدء االلفا المثير بدقة. ح

الحصص، التأخر في اول يوم سيلفت االنظار، وانا تحديدا 

 اريد ان اكون مخفية قدر االمكان حتى موعد رحيلنا.

 

ومن االفضل ان ابقى بعيدة عن هؤالء قدر االمكان. علي 

الحذر من عدم فعل شيء يثير شكوكهم وإال تم قتلي من 

معرفته عن المستذئبين هو غير رحمة. فأكثر ما يجدر بكم 

عدم العبث معهم خاصة من هم من فئة االلفا، فهم ال 

يبذلون اي جهد لتحكم بغضبهم وسينتهي االمر بك ميتاً 

 بأسوء الحاالت.



 

( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°) 

.......................... 

 

دققت الباب بهدوء الفتحه واقابل وجه المعلم، ونعم لقد 

 أخرت تطلب مني ايجاد مكتب مساعد المدير وقتاً.ت

 

"اعتذر عن التأخر." قلت ببساطة وهدوء وانا اقف عند 

باب القاعة وانظر للمعلم، ليجيب "آه، انت الطالبة 

الجديدة." ليكمل باستفهام وهو ينظر لي بسخرية  "من 

 ينتقل بمنتصف الفصل الدراسي؟"

.. لتصحيح النسخة و.. نسخة المعلمة آنا بشحمها ولحمها

المستذئبة، يجب عليهم استقبالي بالسخرية دائما. تجاهلت 

سخريته النني العاقلة هنا، ال اريد ارتكاب جريمة قتل من 

الدرجة االولى في اول يوم لي، واحول قطيعا بأكمله 

 ألعداء. لذا اكتفيت بالصمت.



 

تنهد ليضع الورق الذي بيده على طاولة بجانبه، رفع يده 

 جاهي واشار لي بالدخول والوقوف بجانبه. ففعلت.بالت

 

 

................................. 

 

رن الجرس اخيرا معلنا انتهاء الدرس، القف واجمع 

اغراضي. اتجهت نحو الباب الخرج للممر. حسنا الحصة 

التالية هي الرياضيات وهي حسب هذه الورقة التي اخذتها 

ثالث قاعة مئة وتسعة من مساعد المدير في الطابق ال

 وعشرين.

 

هل اتجاهلها فقط؟ انا حقا اشعر باالرهاق النتقالنا 

البارحة، وقد اصرت امي ان نأتي للمدرسة. كأن يوم 

واحدا سيشكل اي فارق. اعني نحن في منتصف الفصل 



 بالفعل..جدياً.

 

 تنهدت الذهب للقاعة ال يهم سأنام في القاعة نفسها.

 

مقاعد، كانت القاعة مكتظة للغاية، دخلت الجلس في احد ال

بشكل غريب. وضعت رأسي على طاولة المقعد 

واغمضت عيناي، بجدية كم يمكنهم ان يكونوا مزعجين، 

لما الجميع متلهف لدرس رياضيات لعين بحق خالق 

 السماوات.

 

لم اشعر اال باحدهم يهمس في اذني بخفة وصوت مثير، 

 "يا انسة رائحتك جميلة."

 

على اثر هذه الجملة...شعر اشقر باهت  رفعت راسي

عيون عسلية ناعسة بشرة شاحبة شفاه حمراء وابتسامة 

 لعوبة، واحزروا ماذا؟... مصاص دماء.



 

اغلب مصاصي الدماء يتصرفون بهذه الطريقة اللعوبة 

لجذب الفتيات..اعني الطعام. نعم على اي حال هم 

مزعجون مثل الحبيب السابق المهووس يلتصقون 

شخص الى ان يستنزفوه، لكن ليس جميعهم من ناحية بال

االتصاق وليس االزعاج، فبعضهم كصديقنا المقرف الذي 

يجلس بجانبي حسن المظهر وال يحتاج الي جهد لجذب 

احد او حتى االتصاق به حتى ان بعض الفتيات حولنا 

 يتهامسون.

 

نظرت اليه بملل الرفع احد حاجباي باستنكار، ليقهقه 

ح سوء الفهم الذي هو في االساس ليس سوء بمرح ليشر

 فهم "عطرك..رائحته جميلة، ما نوعه؟" سأل بمرح.

 

"انا ال اضع عطرا." قلتها بنبرة باردة و ابتسمت بتشمت. 

ليلين صوته بشكل لعوب اكثر وكانه كان ينتظر اجابتي 

 هذه. "اذا البد انها رائحتِك الطبيعية يال جمالها،"



 

 

يكمل بنفس االبتسامة المقرفة تلك مال اكثر باتجاهي ل

"البد انِك الفتاة الجديدة صحيح. يا اللهي كيف لمالك ان 

يكون بهذا الجمال، اين كنت كل هذا الوقت، يال القدر 

 الجميل الذي جمعنا... اال تظنين ذلك؟"

 

اعتلى احد حاجباي العرش ليبقى االخر باالسفل معبرا 

على وجهي يقول  عن مدى ابتذال كلماته وارسم تعبيرا

'ها!؟' .رفعت اصبعي السبابة الضعه على جبهته وادفع 

راسه للخلف "ال اريد ان ابدو وقحة لكنني فقط ساكون 

كذلك واقول بانك لست نوعي المفضل، لذا اذهب وابحث 

عن طع.. فتاة اخرى تلقي عليها هذه المحاضرة المبتذلة 

ال  المملة.. و تستطيع الجلوس هنا انا ساغير مقعدي

تقلق." انهيت كالمي بابتسامة بينما هو بقي ينظر الى 

المكان الذي كنت اقف به بدهشة عارمة. نعم احيانا تحتاج 

 لكسر غرور امثالهم.



غيرت مقعدي وجلست في مكان آخر، ليدخل معلم استولى 

الشيب على شعره، ليقول بمرح "ال اظن بان جميعكم 

 يغزون القاعة؟" طالبي صحيح؟ واو يا اللهي لما الفتيات

 

كان مزاحا اكثر منه سؤاال ليضحك الطالب، ليكمل بنفس 

النبرة "حسنا علي ان اقول لكم بان من دخل ال يستطيع 

الخروج االن وقد فات االوان، الن السيد الذي جئتن 

لرؤيته لن يحضر اليوم." انهى كالمه بضحكة مستمتعة 

 ليصدر تذمر كبير من الفتيات، كبير للغاية.

 

سكتهم بنقره على الطاولة التي يضع حقيبته وورقه فوقها ا

 ويبدأ درسه.

 

السيد الذي جئتن لرؤيته؟ من؟ هل هو... ال ايعقل ان 

يكون ذلك االلفا. حسنا اتمنى انا حقا ارغب برؤيته عن 

 قرب.



 

فكما الحظت وانا انظر من بعيد كان خارق الوسامة وأود 

اشخاص  حقا رؤية مالمحه عن قرب فنحن ال نرى

كهؤالء دائما، وسيكون من الخسارة االنتقال من هذا 

 المكان من دون رؤيته ولو لمرة واحدة.

 

(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ 

 

انتهى الدرس اخيرا، لقد تشكل برأسي ثقب من نظرات 

 ذاك مصاص الدماء. يا له من مزعج.

 

خرجت بسرعة من القاعة الدراسية التفقد جدولي مجددا، 

وقت فراغ... ال يوجد درس لمدة ساعة. هل قلت  رائع

بانني احب هذه المدرسة من قبل؟ نظامها كنظام الجامعات 

 وهذا يعطيك حرية اكثر.

 



اخرجت سماعات الهاتف من جيب حقيبتي ووضعتها 

بأذني الحجب صخب العالم الخارجي واسمع لصخب 

 عالمي الخاص.

 

'Sweet but psyco' 

 

مة خفيفة، هل قلت من قبل انني ارتسمت على وجهي ابتسا

اعشق هذه االغنية. وجدت انني تلقيت رسالة على هاتفي 

الفتحها، انها من امي ال محالة فال يوجد على هاتفي سوى 

رقم اخي مايكل وامي..لم تتح لي فرصة اخذ ارقام الفتيان 

 الوسيمين، يال االسف.

 

*سيتحتم علي المغادرة السبوع، تركت مال كاٍف في 

تك لتشتريا طعاما وما يلزمكما، كونا بخير غرف

 *��احبكما

 



هذا ما كانت تحتويه الرسالة. ال يهم هي تفعل هذا كثيرا 

وترسل نفس محتوى الرسالة كل مرة مع ذلك االموجي 

 الغبي.

 

اتسائل اين تذهب كل مرة؟ احيانا اشك في انها ستعود لنا. 

ذا على لن اشعر بالغرابة ان لم تفعل، من يود العيش هك

 اي حال.

 

اخترقت الضجة الخارجية ضجيجي الخاص التوقف 

وارفع عيني من هاتفي، وقعت عيناي على مايكل 

 والشخص الذي امامه يقفان مباشرة امامي.

 

يبدو ذلك الشاب غاضبا جدا من اخي الذي يقابله بنظرات 

ال مبالية. هل ذكرت بان ذلك الشاب احد المستذئبين هنا. 

للعين عقله؟ ماذا حدث ب 'ال تلفت االنظار' هل فقد مايكل ا

وليس اي احد بل مستذئب، هؤالء اللعينين ان تعرضت 

لواحد منهم قطيعه باكمله يصبح ضدك، بغض النظر عن 



 من كان مخطئاً.

 

اقتربت اكثر الزيل السماعات من اذني واتكلم بهدوء "ما 

 الذي يحدث هنا؟"

 

ة بحق ماذا فعل استدار ذلك المستذئب لي بعينيه الغاضب

مايكل ليصبح هذا المستذئب غاضبا هكذا. كان ذو جسد 

ضخم يثني اكمام قميصه الرمادي حتى ساعديه واالوشام 

تمأل يديه، شعره ذو درجة باردة من االسود، ويبدو 

 غاضبا للغاية.

 

"ابتعدي قبل ان احطمك بدال عنه." قال المستذئب من بين 

ء نفسه " ما رأيك ان اسنانه بغضب. تنهدت الرد بالهدو

تهدء ومن ثم تخبرني بما فعله اخي الصغير لك لتصبح 

 بهذه الحالة؟"

 



"ااه اذا انتما شقيقان، هذا جيد اذا سأدفنكما بنفس المكان 

 اللعين معا لتحترقا بالجحيم سويا."

 

القيت نظرة باردة لمايكل ليبادلني النظر ثم يبتسم بكل 

سأتأكد من انني سأقتله  براءة، ان خرجنا من هذه المشكلة

 بنفسي.

 

اعدت النظر للمستذئب البستم بتكلف "صاح ماذا فعل 

 لتريد قتله ليس وكأنه سرق حبيبتك او ما شابه!"

 

ما ان قلت ذلك حتى ازداد غضبه اكثر وعم الهدوء 

المكان، الدرك بان االمر يتعلق بحبيبته او رفيقته ذلك 

يا اللهي، مايكل  نصف الروح المقدر عند المستذئبين. اه

 ايها الغبي لتحترق بناٍر سوداء ال تنطفئ.

 

فجأة شعرت بأن الهواء يقل، او باالحرى يثقل.. بشكل 



هائل. الجميع صمت..صمت بشكل مخيف حتى صوت 

انفاسهم لم تعد مسموعة، وذلك المستذئب الغاضب لم يعد 

 غاضبا بل متوترا ومرتبكا وخائفا كالجحيم.

 

لالعلى، وتجمدت في مكاني تماما.  وقف شعر اعلى عنقي

انا..انا اشعر به انه.. انه خلفي مباشرةً. ال اعلم مدى قربه 

لكنني استطيع سماع انفاسه، حتى صوت انفاسه مثير... 

 ما الذي اقوله انا...

 

وحينها كسر الصمت تلك النبرة الرجولية المثيرة 

كاللعنة..بحق خالق السماء لما اقول هذا في موقٍف 

 ا؟... يا انا جديا كفى.كهذ

 

"ماذا يحدث هنا؟" صوته جميل للغاية، مثير للغاية، 

رجولي للغاية، لم اسمع لحنا كصوته قبال ، لكنه بارد 

 ايضا للغاية.



 

عم الصمت ولم يجرؤ احد على النطق بحرف بينما مايكل 

امامي ابتلع ريقه بتوتر كبير. يا اللهي، ما الذي اوقعتنا به 

 مايك.

 

 ببطئ ل.... استدرت

 

***********★***********★************* 

 لتعرفوا في التشابتر القادم.

😂😂😂😂😂 

 

يا جماعة اعتذر على التاخر كنت كاتبتو وكنت بدي 

انشرو لوال االمتحانات وحمستني اخر وحدة علقت فقلت 

 استحي شوي على حالي وانشرو.

 



 :��واالن اراؤكم

 

 اد سؤال مهم جاوبو عليه.ه ��هل اعجبكم التشابتر؟ -

 

كيف تستطيع كاناليا تمييز ومعرفة المخلوقات الغير -

 بشرية واالحساس بمدى قوتهم؟

 

واخيرا البطل الغامض سيظهر في التشابتر القادم كيف -

 ( .❤تتوقعون ردة فعله؟ )ابهروني بمخيلتكم

 

شكرا لكل حد حط ستار وعلق تشجعوني بشكل رهيب 

 ༼˵˵☯‿☯˵༽∩��احبكم

 

 

بتلع مايكل ريقه بتوتر كبير وهو ينظر لشخص الواقف ا



خلفي، االلفا ذو القوة المرعبة. في حال ساء الوضع 

 سأّدعي بانني ال اعرف مايكل وانجو بنفسي.

 

وجهت نظري نحو ذلك االلفا لتتسعا بدهشة، يا اللهي 

عيناي هذا ساطع جدا.. امزح فقط انه جميل كاللعنة بمئة 

 مرة عن قرب.

 

كاللعنة، طويل ذو جسد منحوت بدقة يفتح اول زر ومثير 

من قميصه فقط منعا من تسبب نوبات قلبية ألي احد، 

شعره الثلجي المبعثر بطريقة مثيرة للغاية فكه الحاد 

القوي، ومالمحه المرسومة بدقة بالغة والخالية من اي 

تعبير كتمثال نفيس في متحف، كم ستكون االبتسامة مذهلة 

 استطيع تخيله يبتسم اطالقا. على شفتيه. ال

 

لكنه كان ينظر الى بقعة ما باالفق ببرود. هل هو يجري 

ذلك الشي مع مجموعته؟ اعتقد اتصال عقلي..تواصل 

عقلي شيء كهذا. حدقت قليال به... هو بالفعل يفعل ذلك. 



رفعت احد حاجباي باستنكار، هل يمزح؟ يسأل ما المشكلة 

وره.. انه حتى ال يضعنا في ثم يذهب بعقله بعيدا.. يال غر

 عين اعتباره وال حتى قليال.

 

لكن ما ان رفعت حاجبي واضعة ذلك التعبير المستنكر 

على وجهي حتى تحركت عيناه فجأة باتجاهي... جديا!! 

االن قرر ان يلقي باال لنا، فقط وانا اضع تعبيرا غبيا على 

 وجهي!

 

ت لثقب لكن فجأة عيناه التقت بعيناي، شعرت كانني سحب

اسود، بدى كل شيء اهدأ واعمق و..اظلم. في تلك اللحظة 

التي بدت كالدهر لمع شيء فضي لنصف ثانية في عينيه 

السوداء كسواد ليلة غاب القمر عنها، لترتخي مالمحه 

بدهشة طفيفة كانت الشيء الوحيد الذي اثبت لي بانه ليس 

 رجال آليا لتسقط دهشته بعد بضع ثوان.

 

يزال سيد المكان ولم يجب احد عن سؤال  كان الصمت ال



االلفا الذي ال يزال يحدق بالتجاهي من دون اي تعبير 

على وجهه. البد انه يظن بانني سبب الشجار هنا، مايكل 

 تبا لك.

 

سعل شخص بجانبه بخفة متعمدا وما كان سوى ذلك البيتا 

كاسرا الصمت ليقول بعدها موجها نظره للشخص الذي 

 عه، "فينكس، ما المشكلة هنا؟"تشاجر مايكل م

 

وجهت نظري لذلك الفينكس متجاهلة تحديق ذلك االلفا 

الذي سيخترق جمجمتي.رد فينكس متجهما بشدة وهو 

يرسل شرارات بعينيه نحو مايكل، "هذا البشري الوضيع 

 عبث مع رفيقتي وكنت سأريه مكانه الصحيح تواً."

 

، رغم البشري الوضيع! جملته لم تزد سوى من غضبي

كون مايكل يعبث مع الفتيات كثيرا اال انني اعلم انه لن 

يقترب من انثى مستذئب من تلقاء نفسه، البد ان رفيقته 

اللعينة هي من اقتربت من مايكل. رددت بنبرة ساخرة 



وباردة"هل انت واثق بانها هي من لم تعبث معه؟" ، اكثر 

ينما ما اكرهه هو االشخاص الذين يظنون بانهم شيء ما ب

 هم ال شيء.

 

توجهت نظراته لي ليقول بنبرة ساخرة "ماذا؟ ليس وكأنها 

 ستذهب لشخص كهذا..."

قاطعته بسخرية اكبر بينما نمت ابتسامة ساخرة على 

وجهي "ربما لم تكن انت بتلك االهمية لتبقى معك." عم 

الصمت المكان بينما شعرت بغضب فينكس ينمو اكثر 

سموعة بوضوح وهو يحاول فاكثر حتى ان انفاسه بدت م

 كبتها.

لو لم يكن االلفا الخاص به هنا لكان انقض علي دون 

تفكير حتى، ليس وكان مجرد مستذئب مثله سيستطيع 

 لمسي... االلفا الخاص به... تبا لقد نسيت نفسي مجددا .

 

ضيقت عيني بندم وادراك الدير راسي باتجاه مايكل الذي 

ل 'هل جئتي لتحلي االمر اتضح بانه ينظر لي بتعابير تقو



 ام لتزيدي الطين بلة'.

 

الرفع كتفاي بال حيلة واهز راسي باستسالم. ليرفع مايكل 

كفه ويضعه على وجهه. اعدت نظري لفينكس المسكين 

الغاضب الحدق بملل بوجهه المنكمش البتسم بتكلف، لكن 

ذلك لم يزد الوضع اال سوءا. التقطت عيناي قبضته التي 

ة كبيرة باتجاهي، لكنها بالنسبة لي كانت ارتفعت بسرع

 بطيئة رأيت اسرع منه مئات المرات.

 

لم اتحرك انشاً واحداً منتظرة قبضته ان تصل وجهي لكنها 

لم تفعل، هي توقفت على بعد بضع انشات من وجهي. 

ادرت وجهي لشخص الذي كان يمسك بقبضته، ولدهشتي 

 كان االلفا.

 

مرعبة بينما ينظر لذلكك هالته فجأة بدأت تكبر وتصبح 

الفينكس، ليسحب فينكس يده ويهم بالمغادرة من فوره 

 برعب.



 

لتتحول نظرات ذلك االلفا لي، وال اعلم لما سرت 

قشعريرة على طول عامودي الفقري. هذا االلفا ليس 

طبيعيا لسبب ما يشعرني بما لم اشعر به من 

 قبل...الخوف...

 

 

*************** 

البارت قصير بس مش كامل هو اطول بعرف يا جماعة 

من هيك بكثير التكملة ان شاءهللا راح تكون اليوم او بكرة. 

 مش اطول من هيك.

 

عطلت اخيرا وخلصت امتحانات وراح اتفرغ لرواية 

لهيك ان شاءهللا ما يكون في تأخير قد هيك البارتات 

 �😅😅�اللجاي 

 



ا في وللناس اللي بتسأل عن مواعيد التنزيل، اعتذر م

مواعيد محددة لتنزيل اول ما اخلص بارت جديد انشرو 

❤❤❤ 

 

 ��االسئلة راح تكون بتكملة البارت، اراكم قريبا 

 �💜💜�احبكم

واعتذر عن االخطاء االمالئية ان وجدت ما راجعت 

 التشابتر بعد كتابته.

 

لم اتحرك انشاً واحداً منتظرة قبضته ان تصل وجهي لكنها 

لى بعد بضع انشات من وجهي. لم تفعل، هي توقفت ع

ادرت وجهي لشخص الذي كان يمسك بقبضته، ولدهشتي 

 كان االلفا.

 

هالته فجأة بدأت تكبر وتصبح مرعبة بينما ينظر لذلكك 

الفينكس، ليسحب فينكس يده ويهم بالمغادرة من فوره 



 برعب.

 

لتتحول نظرات ذلك االلفا لي، وال اعلم لما سرت 

الفقري. هذا االلفا ليس  قشعريرة على طول عامودي

طبيعيا لسبب ما يشعرني بما لم اشعر به منذ مدة 

 طويلة...الخوف...

 

عيناه السوداء رمقتاني بنظرة قوية باردة وتحمل بعض 

الغضب بين طياتها، ال اعلم كيف لنظرة واحدة ان تحمل 

كل هذه المعاني فيها، وال اعلم لما يرمقني شخص التقيت 

لنظرة المتحجرة. ال اذكر بأنني قتلت به الول مرة بهذه ا

 له احدا.

 

بعدها هو فقط اكمل سيره كأن شيء لم يحدث متجاهال 

إياي، ليتبعه ذلك البيتا الذي ال اعلم اسمه بعد ان رمقني 

 بنظرة سريعة .



 

ارتفع حاجبي االيسر مجددا وانا ارمق خطاهم المبتعدة 

أتأكد بغير تصديق. ما خطب ذلك االلفا البغيض؟! انا س

من رد ذلك له...بطريقة غير مباشرة طبعا. يا له من الفا 

بغيض يمتلك المظهر وحسب، من المؤسف ان هذا الجمال 

 قد هدر عليه.

 

"انا اعرف هذه النظره، ارجوكي ال تقومي بشيء 

مجنون." جاءني صوت مايكل مقاطعا تفكيري ألنظر له 

مل!" بتساؤل مصطنع، "ما الذي تتحدث عنه يا رأس المشا

 التركه خلفي دون حتى ان استمع إلجابته.

 

اين كنت اتجه قبال؟ نعم المكتبة..النوم.ااه ذلك االلفا الغبي 

 افسد مزاجي بالكامل.

( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°)( ͡°з ͡°) 

.......................... 



 

 في مكان آخر...

 

صوت خطواته الهادئة والرزينة تصدح في ارجاء الممر 

لي بمثالية، مشوبة بصوت خطوات شخص آخر. الخا

وكان صوت وقع اقدامهما الشيء الوحيد الذي حظي به 

 ذلك الممر.

 

حتى كسر الهدوء صاحب الشعر البندقي محدثا صدعا في 

الصمت المخيم بينهما، "الفا هل تعرف تلك الفتاة؟" كان 

الفضول واضحا في نبرة صوته الرجولي، فلم يعتد من 

به ان اظهر من قبل تلك المشاعر وجميعها  االلفا الخاص

 في اقل من ثالث دقائق، ومن كان السبب؟ بشرية.

 

جاء رده ببروٍد معتاد بعد صمت وجيز "ولما تظن ذلك؟"، 

ليكمل االخر بحماس " حسنا، بالنظر الى الطريقة التي 



حدقت بها اليها والتي لم تفعلها ابدا الي احد بدى غريبا 

 خاصة انها بشرية."

 

لم يجب عن تساؤله ليكمل بعد ان ايقن بانه لن يفعل "ربما 

كنت اتخيل لما سيعرف االلفا اليكساندر جراي بشرية 

صحيح؟ لكن يا رجل جديا تلك الفتاة مع انها بشرية اال 

انها شيء ما ارايت كيف كانت تتحدث لفينكس هي حتى 

لم ترمش بعينيها عندما وجه قبضته نحوها، هي ايضا 

 و كانت رفيقتي لكنت..."جميلة ل

 

 

................................. 

 

جعدت عينيها بانزعاج بسبب الصوت الذي يخترق اذنيها 

لم يكن سوى صوت المنبه القادم من سماعات الهاتف. 

اضطرت لوضعه بعد ان نامت في ركن مخفي عن 



 االنظار في المكتبة يقع بين احد رفوف الكتب والحائط.

 

نبه بانزعاج كبير لقد كانت متعبة ادرجة امها اطفأت الم

مستعدة لتنام لثالثة ايام والخمسة واالربعين دقيقة لن تكفي 

حتما. بقي اقل من ربع ساعة على بدء المحاضرة القادمة. 

ماذا كانت مجددا؟ اه االنجليزية... لتتنهد بقوة هل يجب 

ل عليها حضورها؟ هي بالفعل تتكلم االنجليزية بطالقة. يا

 وجع الرأس...

 

(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ 

................................. 

 

Canalia POV. 

 

مضى الوقت بدون اي احداث تذكر، واخيرا انتهى هذا 

اليوم ظننت بانني ساشيخ قبل ان ينتهي. يا اللهي هل يوجد 



 عذاب نفسي اكبر من المدرسة؟

 

ى، السمع رنين حملت حقيبتي وانا اسير لخارج المبن

 هاتفي القصير ينذر بقدوم رسالة اخرى.

*كانا عودي من دوني عدت مع احد االصدقاء حسنا 

(●´ω｀●*) 

 

رمقت الهاتف بملل، احد االصدقاء ام احدى الصديقات؟ 

ارجعت الهاتف لجيب معطفي بملل، كعادته اجتماعي 

يكسب االشخاص بسرعة ليلهو بوقته. ودائما كل مشاكلنا 

تحت رأسه. اقسم بانه ان وقع بورطة ما هذه تاتي من 

 المرة لن اساعده ابدا.

 

حولت نظري نحو السماء يوشك الليل على اكتساحها، 

علي االسراع اللحق بالحافلة قبل ان تغادر.. ان لم استطع 

اللحاق بها فسأنتظر الكثر من ساعتان لتأتي الحافلة 



 التالية.

 

ت، والذي اخذ اسرعت في خطاي لموقف انتظار الحافال

مني ربع ساعة ولحسن حظي استطعت اللحاق بها قبل ان 

 تغادر.

 

جلست في مقعد بالخلف لم تكن الخافلة تحتوي على العديد 

من االشخاص فمعظم الطالب غادروا بسيارات عائالتهم 

 بالفعل.

 

تنهدت النظر من النافذة، اعلم انه من الغباء ان افكر بذلك 

شعور ان يقلك احدهم بعد يوم لكنني اتسائل كيف يكون 

 شاق.

 

 

 



********************** 

 

اعتذر عن البارت الممل ما حبيت صراحة انشرو كنت 

ناوية اعيد كتابتو الني حسيت انو احداثو رتيبة ومملة بس 

 �😥😥�صابني صداع مفاجئ واستحيت ما انشر شيء 

 

بس البارت القادم مليان حاجات واحداث راح تسركم 

 �😂😂😂�م بنفس الوقت وتصدمك

 

وكما الحظت معظمكم استغرب انها ما شعرت بانه 

رفيقها، انا بالفعل لمحت بالوصف انها جزء من اشيين 

هل  �😂😂�يعني هجين بس انا ما حكيت انها مستذئبة 

 صدمتكم هذه الحقيقة ام ال؟

 

ماذا تتوقعون حقيقتعا اذا لم تكن مستذئبة؟ وكما الحظتم 

اناليا عن فينكس مجرد مستذئب؟؟؟!! ماذا من قبل قالت ك



 تعني بجملتها هذه؟

 

واخيرا فديتكم وفديت تعليقاتكم الجميلة و المحمسة وحتى 

يا اخي وهللا  �😂😂😂�اللي بدهم يقتلوني ان تأخرت 

 ��احبكم

 

اراكم قريبا بالبارت القادم ما اتاخر ان شاءهللا وراح يكون 

ارت طوييييييييييل كتعويض عن هاد الب

 ❤�😘😘😘😘😘😘�الممل.

 

 �🜹🂃💃💃�بااارت اخيرا 

 ❤استمتعوا

 

========================= 

 



Chapter : 

 

اتسائل ان عاد مايكل ام ال. فتحت الباب ودخلت الجد 

االضواء مضاءة. صعدت الدرج بالتجاه غرفتي ، يا اللهي 

انا متعبة جدا ال اعلم ما هي فائدة االلتزام بالذهاب الى 

 لمدرسة ما دمنا بهذه الحالة .ا

 

فتحت باب غرفتي ليأتيني صوت مايكل من خلفي "كاناليا 

هل وصلتي االن؟" . وجهت نظري ناحيته كان يرتدي 

بنطال رياضي رمادي اللون مريح وسترة صوفية بنية 

 ويجفف شعره المبلل بمنشفة صغيرة.

 

همهمت وانا ادخل الى غرفتي ليلحق بي متسائال بعدم 

ام، "امي ليست هنا هل قالت لكي اين ستذهب؟" ، اهتم

رددت بعدم اهتمام مماثل له "نعم جولتها المعتادة قد 

 بدأت.".



 

جلس على سريري واضعا المنشفة بجانبه بصمت. خلعت 

المعطف وعلقته "ما االمر؟ ال تقل لي... انت خائف من 

البقاء وحدك؟"، شهقت بتصنع وانا اصنع تعابير متفاجئة 

 هي، ألتلقى وسادة في منتصف وجهي.على وج

 

" كما لو انني كذلك." قال بكل غرور وكبرياء ليتحطم في 

الثانية التي نطقت بها باستهزاء، "من كان يأتيني في 

منتصف الليل يحمل لحافه بيد ودميته المحشوة باليد 

 االخرى...ها من؟".

 

توردت وجنتاه بحرج لينفي مدافعا عن نفسه "كنت صغيرا 

ا وهذا ال يحتسب.". اعتلت شفتاي ابتسامة ماكرة وقته

القول بتهديد واضح "هل تريد مني كشف كل اوراقك ام 

 ادعي الجهل تجنبا الحراجك ايها الطفل اللطيف؟".

 



رد بال تفكير " ادعي الجهل..." ،عم صمت الغرفة لثواٍن 

ليعلو صوت ضحكي المكان بينما هو تدارك نفسه ليقول 

 سماء اخرسي لم آتي لهذا.."."أأعني... بحق ال

 

عال  صوت ضحكي اكثر وانا امسك معدتي من االلم الذي 

اجتاحه بسبب ذلك، اوه يا اللهي ال يمكن ان يكون هناك 

 شخص اغبى منه، ال ال مستحيل.

 

"ان لم تتوقفي سأخرج.." قال بغيض مكتوم وهو ينظر 

نحوي بحاجبان مقطبان، الرفع يدي ملوحة في الهواء 

زاء وانا ارد بصعوبة بسبب نوبة الضحك "ارجوك باسته

ال تفعل سأموت اذا خرجت...سأموت من الضحك." 

رفعت راسي لالعلى وانا اقهقه بصوت عالي. ابدو 

 كالمتنمرة لكن ما بيدي حيلة ال استطيع المقاومة.

 

قال بصراخ غاضب "اللعنة توقفي عن الضحك." . فركت 

اهديء نفسي "حسنا منتصف جبيني باصبعي السبابة وانا 



 حسنا، قل ما عندك واخرج.".

 

تنحنح بتعابير جادة ومفكرة محاوال صنع جٍو ثقيل ثانيةً 

بفشل ذريع، الرفع يدي واغطي فمي محاولة كبت 

ضحكتي بصعوبة . ليقاطعني بجدية "ال تفسدي الجو الذي 

 احاول صنعه."

 

رفعت يداي باستسالم ليقول بعد عدة ثواني، "ذلك 

 .الم تالحظي... ان ردة فعله كانت غريبة قليال؟"االلفا..

 

قلت بعدم فهم "ماذا؟"، ليكمل موضحاً "اعني في المدرسة 

 عندما كاد يلكمِك ذلك المستذئب؟ ... لما اوقفه؟".

 

 

 

.......................... 



 

وقفت في المنتصف من غير حراك... انا اعلم جيدا ما 

 سيحدث تالياً...

 

المنتصف حقا؟ كل شيء حولي مظلم اتسائل هل هو 

ومخيف، ال استطيع رؤية شيء.. ال شيء بتاتاً...لكنني 

استطيع سماع اصواتهم... سماع صراخهم ومناجاتهم طلبا 

 للمساعدة...بكائهم الحاد الخائف...نحيبهم وهلعهم...

 

لكنني اعلم حق المعرفة انهم ال يطلبون مساعدتي، بل 

لذي يريدون من اي احد يطلبونها عني ، انا الشخص ا

 مساعدتهم منه...

 

 انا فعلت هذا لهم، نعم انا...

 

ثم رأيت اول شيء في هذا الظالم، امرأة ترتدي ثوبا 



ابيض طويل مليء ببقع الدم. كانت ذات بشرة شاحبة جدا 

وعروق سوداء كالظالم المحيط بنا. شعرها البني المشعث 

ن يخبرانك بانها حاله كحال الثوب تماما، وعيناها السوداوي

ماتت بعد عناء عظيم. وقد كانت تنظر بهما مباشرة 

 لي...تخترق اعماق اعماقي بعيناها الميتتان.

 

 

حركت شفتيها الزرقاوين المدماة بكلمة واحدة فقط هزت 

 كياني وتمنيت لو مت عوضا عن سماعها... "لماذا؟"

 

نبرة صوتها كانت كسكاكين تغرس في قلبي بقوة دون ان 

ني، اعلم عما تتحدث، النني اعلم عما تتحدث. ليتني تقتل

 كنت ال اعلم.

 

ليتني كنت مجرد ورقة شجر يابسة في فصل خريف شديد 

البرودة.. بعد تلك الكلمة ظهر اشخاص ورائها هيئاتهم 



مثلها وجوههم عيونهم وكل شيء، كلهم ينظرون لي بنفس 

الطريقة. لم استطع قول شيء...ال يوجد شيء لقوله 

 نني.."مذنبة.".ال

 

انتفض جسدي بخفة وفتحت عيناي ليقابلني السقف، رفعت 

رأسي عن الوسادة الجلس واتنفس بهدوء ، اللعنة هذا 

 الكابوس لن ينتهي ابدا.

 

كانت الغرفة مظلمة، لكنني شعرت بأحد يراقبني رفعت 

عيناي ولم يكن هناك احد والشعور السابق اختفى.. هل 

 اوه تبا كاناليا بدأتي تفقدين عقلك.هي آثار هذا الكابوس...

 

 في الصباح...

خرجت من غرفتي وانا ارتدي بنطال جينز ابيض اللون 

وسترة صوفية حمراء جمعت شعري اعلى راسي وجعلت 

بعض الخصل تهرب لالسفل، ارتديت حذاء رياضي اسود 



 الذهب لغرفة مايكل وافتح الباب من غير ان اطرق.

 

ذاءه كحلي اللون تماما كلون "هل انتهيت؟" كان يربط ح

قميصه وجينز اسود وخصل شعره تتدلى لالسفل بنعومة . 

 نظر لي "نعم هيا.".

 

خرجنا من المنزل من غير ان نحضى بفطور لسببين، 

 اوال ال فائدة من كلينا. وثانيا، لقد تأخرنا.

 

بعد ان استقلينا الحافلة ووصلنا للقصر االغريقي المظلم، 

ناداته المدرسة اتجهت ألولى حصصي او يمكنكم ايضا م

والتي اكتشفت بانها حصة التاريخ، وقد تاخرت بالفعل 

 للمرة الثانية.

 

طرقت الباب الفتحه وينظر نحوي الجميع ليتوقف المعلم 

وينطق بسخرية " اخيرا شرفتنا، لحظة تاريخية عظيمة 



يجب توثيقها." ، نفثت نفسا بملل ونطقت ببرود "هل 

 الزيد هذه اللحظة العظيمة عظمة؟"استطيع الدخول 

 

"الااا، هذا كثير على قلوبنا لن نحتمل كل هذه العظمة،" 

 رفع يده ولوح مرتان ليقول "اخرجي.".

 

(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ 

................................. 

 

ال اصدق انه طردني، حسنا ال يهم لم انم كفايتي واشعر 

شرب القهوة الستطيع اكمال  بالنعاس على اي حال. علي

 يومي.

 

اتجهت للكافيتيريا الطلب القهوة، انها اشبه بمحل ثالث 

 نجوم اكثر منها كفتيريا مدرسة.



 

كانت شبه ممتلئة بالطلبة، اظن ان مدرسة كهذه ال يمكن 

للكفيتيريا خاصتها ان تخلوا ابدا حتى في الصباح الباكر، 

 كان الجو فيها صاخباً وحيوياً.

 

في ذلك السطر المتشعب المكون من عدة طالب ،  وقفت

 انتظرت حتى يحين دوري وانا اعبث بهاتفي.

 

شد انتباهي طرق خفيف الرفع رأسي وانظر امامي القابل 

وجه المحاسب خلف الطاولة الحجرية الطويلة. كان شاباً 

طويال ذو شعر بني مجعد عينان خضراوان وابتسامة 

 غمازتين.جميلة بين عالمتّي تنصيص،أي 

 

كانت االبتسامة تشق وجهه ليقول بعفوية "هل ستطلب 

 الفاتنة ام ماذا؟" ، يبدو في العشرين.

 



اغلقت هاتفي ودسسته في جيب الجينز، وقلت المبالية " 

قهوة خالية من السكر." اتسعت ابتسامته ليقول "لماذا ال 

 تريدين السكر؟ البد ان نسبته عالية عند فاتنة مثلك. "

بنظرة باردة، يا اللهي هل الجميع هنا لديهم مشاكل رمقته 

نفسية ، ال هذا كثير ال استطيع ان اتعامل مع مايكل 

 آخرين.

 

طال صمتي ليسأل مجددا، "اذا ما اسمك؟". ابتسمت 

بتكلف ألقول بنبرة منزعجة "قهوتي اذا سمحت." ليصرخ 

فجأة بانبهار "اوووه انظري لديكي غمازة على خدكي 

أيت نحن متشابهين يال القدر الجميل،" . بحق االيسر، ار

الرب ما بال القدر معهم، هل يعطون دروس عن القدر 

 هنا.

 

ابتسمت بهدوء وقلت بلطف "احتفظ بالقهوة لم اعد 

اريدها."، اختفت ابتسامته الستدير مبتعدة متجاهلة 

 نداءاته.



 

جلست على احد طاوالت الكافيتيريا الفارغة وضعت 

واخرجت دفتر الرسم منها، وضعت حقيبتي عليها 

 do itالسماعات في اذني وشغلتها على احد االغاني '

yourself.' 

 

الشيء الوحيد الذي ابرع فيه هو الرسم، ارسم االشخاص 

الذين التقي بهم في كل مكان انتقل اليه.. او باالصح اراهم 

الني تقريبا ابعد جميع االشخاص عني، احيانا يكون من 

 بقى وحيدا.االفضل ان ت

 

كنت من غير ان ادرك ارسم بالفعل وحينما انتبهت لما 

ارسمه، سخرت من نفسي داخلياً، كيف لي ان ارسم ذلك 

االلفا؟ حتى لو كان ملك جمال العالم سيكون اخر شخص 

ارسمه، ال اريد تذكر اي مستذئب من هذا المكان اطالقا، 

 سأتأكد ان اعيد برمجة ذاكرتي ما ان ننتقل.

 



صفحة اخرى ألبدأ برسم ذلك المعلم العجوز من  فتحت

حصة الرياضيات. بعد بضعة دقائق شعرت بضغط الهواء 

يثقل والمكان اصبحت اقل صخباً فجأة، اوه يا اللهي انه 

 هنا ما الذي يفعله هنا في الصباح جدياً؟

 

كان ظهري موجها لباب الكافيتيريا لذلك ال استطيع رؤيته 

وجودهم تماما وكانني لم انتبه  وبطبع لم التفت تجاهلت

 لدخولهم واكملت رسمتي.

 

ساروا بجانب الطاولة التي اجلس عليها متجاوزين اياها 

وجلسوا على طاولة مقابلة، لمحت خمسة اشخاص بمن 

 فيهم ذلك االلفا يجلسون هناك.

 

تجاهلتهم كما يفعلون، ال اعتقد انهم يلقون اي لعنة لكل 

اري القهوة التي وضعت شخص يحتكون به. قاطعت افك

امام وجهي فجأة، "قهوة من دون سكر."، نظرت لصاحب 

الصوت وانا ازيل السماعات من اذني، انه صاحب 



الغمازتين والشعر المجعد. ابتسم ليمسك يدي ويضعها بها 

ليكمل بمرح "انها على حسابي كأعتذار، وفي حال غيرتي 

تها رأيك واردتها بسكر فقط ضعي احد اصابعك بها اي

 الفاتنة." انها حديثه بغمزة ليذهب من حيث اتى.

 

حدقت بالقهوة لثواني الرفع كتفي بقلة حيلة، انها مجانية 

من ال يريد شيئا مجانيا، ارتشفت منها القليل ووضعتها 

على الطاولة، لتقاطعني احداهن بابتسامة لطيفة "هل 

نستطيع الجلوس هنا؟" نظرت لها باستغراب، كانت ذات 

طويلة نسبيا نحيلة وذات شعر اسود مجموع على قامة 

شكل كعكة وعينان بنية. ظهرت من ورائها فتاة اخرى 

قصيرة ذات مالمح طفولية شعر بني قصير وعينان 

بنيتان. انهما المستذئبتان التان كانتا تجلسان مع ذاك االلفا 

 والشابان على الطاولة.

 

انني هل يجب علي ان اقول ال... ان قلت فسيعتقدون 

احمل ضغينة ضدهم وخاصة بعد ما حدث البارحة. لماذا 



 اصبحوا فجأة مهتمين بي. اومأت بال مباالة ليجلسا.

 

اكملت الرسم لتنطق ذات القامة الطويلة بفضول "ما الذي 

ترسمينه؟" اغلقت الدفتر النطق ببرود "ال شيء مجرد 

 خرابيش." ليرمقا بعضهما بنظرة سريعة ويغيرا الحديث.

 

ا انِت الفتاة الجديدة صحيح، من اي مدرسة انتقلتي "اذ

لهنا؟" نطقت القصيرة بمرح الرد وانا ارمقهما بال تعابير، 

"من مدرسة غير معروفة."، لتقهقه الطويلة وتقول "حسنا 

ايتها المتحفظة انا اوفيليا وهذه كارال، انتي جديدة هنا 

 وتبدين لطيفة لذا اردنا ان نتعرف عليكي."

 

على الكتاب من عنوانه، اؤكد لكي صغيرتي انني  ال تحكم

لست لطيفة البتة. كانت اجابتي ابتسامة متكلفة ارتشفت من 

قهوتي ولم انطق بشيء. "اذا ما هو اسمك؟" قالت المدعوة 

اوفيليا لتتبعها القصيرة كارال بسخرية "حتماً ليس الفاتنة 

صحيح؟" لتلكزها اوفيليا بذراعها، البد انهم استمعوا 



 لمحادثتي وذاك المجعد.

 

ابتسمت بتكلف ورددت "ال ليس الفاتنة حتماً، انه كاناليا." 

لتعلق اوفيليا "يا له من اسم غريب، لم اسمع به من قبل" 

همهمت، البد ان امي احضرته من احد الروايات 

 المأساوية.

 

"صحيح البارحة، لقد رأيناِك تتشاجرين، ما قلته لذلك 

من شجاعة..لم اعرف بانك ممن  الشاب البارحة.. يالك

يتخلى عن حياته بسهولة، كاد يشوه وجهك الجميل هذا لو 

لم يتدخل االلفا.." قالت كارال وضحكت بحماس بعد جلب 

حادثة اخي مايكل مع ذاك المستذئب الغر، هه وكانه 

يستطيع لمسي بسرعته السخيفة تلك، ال وتقول بكل ثقة 

لتواني عن االنظار يشوه وجهي، فقط لو لم اكن اريد ا

 الريتكم من يمكنه ان يشوه من.

 

لتصمت للحظات وتعدل كالمها سريعا بتوتر، "اعني 



اليكساندر نعم اليكساندر لكننا ندعوه بااللفا احياناً، على اي 

حال من كان ذاك الشاب المتورط معك بتلك المشاجرة؟" 

 وسعت عينيها بفضول مشابه للتي تجلس بجانبها.

صغر." لتنطق اوفيليا "اوه هذا يفسر تشابهكما "انه اخي اال

الكبير." الهمهم بالمباالة لتكمل تلك الثرثارة، "اذا ما هي 

عالقتك بسايمون؟" انتظرت ردي بفضول.تنهدت داخلياً 

 لما اشتاق لحصة التاريخ فجأة!

 

رددت ببساطة "سايمون من؟" ال اذكر انني تعرفت على 

احضر لِك القهوة، ليس  احد يدعى سايمون!! ، "انه الذي

من عادته ان يوصل القهوة شخصياً الحد ما." وضحت 

كارال بنبرة التمست الغيرة بها، هل هي معجبة به او شيء 

 كهذا؟

 

وضحت "ال، ال يوجد اي عالقة بيننا." ارادت اوفيليا ان 

تتكلم لتقاطعها كارال بسرعة "اذا لماذا اعتذر؟"، ما خطبها 

 هل هذا تحقيق؟



 

ا اوفيليا بذات النظرة التي رمقتها بها، لتتنهد وترجع رمقته

ظهرها للخلف وتهمس بكلمة اعتذار. لتعيد اوفيليا نظرها 

نحوي وتقول "اسفة، هي فقط شخص فضولي جداً. فقد 

جذبتي انتباها كبيرا انِت وشقيقك البارحة واظن انه 

يومكما االول." لتضحك بعد ذلك الشاركها بابتسامة على 

 ذاك. تعليقها

لتقفز كارال لالمام مجددا بحماس آخر "اه صحيح، بذكر 

البارحة الكثيرات قد يغمى هليهن ان حدث لهن ما حدث 

لك مع االلفا، ما رأيك به؟" حدقت بي بحماس اكبر لم 

ينطفئ، بينما اوفيليا وضعت يدها على وجهها. اظن ان 

المدعوة كارال شخص مباشر ال يعرف كيفية اللف 

 والدوران.

 

السأل باستهجان "رأيي به؟" عدلت كارال من وضعيتها 

بحيث تقترب اكثر لتفسر بينما استسلمت اوفيليا بقلة حيلة 

لتقرر ان تكون الطرف المشاهد بصمت. "نعم، رأيك 



بااللفا البد انك وقعتي له من النظرة االولى، مؤكد ال احد 

يقاومه." اكملت بثقة عارمة وغرور وفخر كونه االلفا 

 تها.خاص

 

رأيي به! ابتسمت ابتسامة عريضة في مخيلتي، البد ان 

محادثتنا هذه تصل لمسامعه بما انهم سمعوا ما قاله 

المجعد، حان وقت كسر غرور احدهم، ال بأس باللعب 

 معهم قليال.

 

صنعت ابتسامة خجولة على وجهي القول بقهقهة خفيفة 

ل حتى "حسنا، انا لن اكذب عليكما.." ما ان قلت هذه الجم

ابتسمتا بتوسع وتبادلتا نظرات تقول 'اوووه ستعترف'، 

الكمل بنبرة تغيرت من الخجل لالعتذار "وانا حقاً ال اريد 

ان اكون وقحة لكن.." بدأت ابتسامتهما تتبدل ألكمل، 

"لكنه ليس نوعي المفضل." تبدلت مالمحي ألخرى واثقة 

ريا من وال مبالية، ليشد انظاري كما معظم من في الكافيتي

كان جالسا مع االلفا عندما بصق ما كان بفمه بصدمة 



ودخل في نوبة ضحك قوية ومن امامه رفع يده ليغطي بها 

فمه يحاول كبح ضحكه، كنت اعلم انهم يستمعون 

 لمحادثتنا.

 

اعدت نظري للفتاتين امامي، كانتا تنظران لي بصدمة ولم 

تنطقا بشيء. البتسم لهما واقول برضا تام "سررت 

بمعرفتكما، لقد كان حديثا ممتعاً،" رفعت يدي النظر 

لساعة يدي الوهمية واقف الكمل "اعتقد ان علي الذهاب 

االن ستبدأ الحصة في اي وقت، اذا.. وداعا." اخذت 

 حقيبتي وغادرت واالبتسامة تشق وجهي.

 

~Luca POV 

 

"الروج الذي دخل الحدود، لم يكن سوى مستذئب صغير، 

يع المخلب قد هاجم قطيعه وجاء يطلب عرفنا منه ان قط

المساعدة منا، لقد تمادوا كثيرا هذا ثالث قطيع يهجمونه،" 

اخبرت االلفا بينما نحن بالسيارة كنت اجلس بالمقعد 



بجانب السائق، بينما االلفا يجلس بالخلف وهو يعدل ياقة 

 قميصه.

قال بنبرة هائة كعادته، "ادخلوه واعتنوا به، وبالنسبة 

المخلب ارسل خمس رجال اريدهم بحلول الغد قد لقطيع 

 تمت ابادتهم."

"وبالنسبة للدخيل االخر.." ترددت قليال باخباره، النني 

اعرف ردت فعله. التزم بهدوئه الكمل بتوتر "لم نستطع 

ان نمسك به او حتى معرفة موقعه لم تكن له 

رائحة،وسرعان ما اختفى وجوده ولكنه لم يفعل اي 

لفا نظره للمرآة التي انظر له بها ليقشعر شيء." رفع اال

جسدي بخوف، انا مهما حاولت لن اعتاد على نظراته 

 المخيفة تلك.

 

بقي صامتا ولم يجب لتتوقف السيارة وينزل السائق ليفتح 

الباب لاللفا اليكساندر، حمداً لرب في الوقت تحديدا نزل 

ك هو النزل ايضاً. واقف بجانبه واقول "صحيح الفا والد

 سيعود غدا."



 

اومأ لندخل ليظهر امامنا كل من ثيو البيتا الثاني بعدي 

واوفيليا رفيقته وكارال، نحن عادة من هم مقربون من 

االلفا وانا اقربهم له. اتجهنا للكافيتيريا أللمح تلك البشرية 

من االمس تضع سماعات في اذنيها ترتدي سترة صوفية 

شعرها ذو اللون  حمراء وجينز ابيض يرسم منحنياتها،

البني الفاتح ذو االطراف الممتزجة بالبرتقالي بدى وكأنه 

يلتهب جمعته بكعكة اعلى رأسها زادها جماال، كانت تبدو 

مركزة بما تفعله ولم تعرنا اي اهتمام. يا رجل لو لم اكن 

خائفا من ان يقتلني االلفا التخذتها فتاتي وتبا للرفيقة التي 

 ال تنوي الظهور.

 

ن استوعبت ما كنت افكر به حتى اتسعت ابتسامتي ما ا

البد انها رفيقته وال يريد االعتراف النها بشرية، هذه 

 عادته ال يطيق الفتيات.

جلسنا على طاولة مقابلة لها وتشاركوا بضع احاديث بينما 

احضرت لي قارورة ماء العود واجلس معهم، تنهدت 



يع وجد رفيقه كارال لتقول بعبوس "هذا ليس عدال لما الجم

وانا ال... لوكا ما رأيك ان نتواعد؟" رددت بسخرية "في 

احالمك." لتقول بتذمر كعادتها "انه ليس وكأنني معجبة 

بك لكنني مللت من انتظار الرفيق المزعوم، انا حتى 

سأقبل به ان كان كلبا بريا لن اعترض.." سكتت فجأة 

 كأنها تذكرت شيئا.

 

نين كما يفعل دائما، هذه كان يجلس االلفا مغمض العي

عادتنا غي كل صباح، نطقت كارال مكملة "صحيح الفا، 

بشأن الفتاة البشرية.." ما ان ذكرت كارال تلك الفتاة حتى 

فتح عيناه، لتسكت كارال وتقول مغيرة ما كانت ستنطق به 

 "ما خطب ردة الفعل هذه؟ في العادة انت تتجاهلني!!"

 

تكون ردة فعله هكذا، هو ابتسمت بخبث القول "بالطبع س

بالكاد يكبح ذئبه عنها." على االستغراب وجوههم لتقول 

 اوفيليا "ما الذي تتحدث عنه لوكا."

 



"يسعدني انِك سألتي عزيزتي، انا اتحدث عن من وجد 

نصفه االخر ويتصرف كمن لم يفعل." انهيت حديثي 

بابتسامة خبيثة لنوجه جميعنا انظارنا نحوه، شهقت كارال 

 ول "محال.."لتق

 

لم يعلق االلفا واغمض عينيه مجددا بهدوء، النطق 

بسخرية "السكوت عالمة الرضا."، نظرت لكارال الغمز 

 لها لتبتسم وترفع حاجبيها بخبث.

 

ال يوجد احد ثرثار بالعالم بقدر كارال وان بدأت بالثرثرة 

بشيء لن تنتهي ابدا اال بعد ان تستخرج كل شيء منك. 

بالتحدث عنها، انها تجلس هناك بال وها قد بدأت "

 مباالة.." تبادل كل من ثيو واوفيليا النظرات ليبتسما.

 

"اووووه انتظروا انتظروا هل هذا سايمون، انه يتودد 

لها." صمتنا جميعا لتصلنا محادثتهما، او محادثته تقنياً هي 

لم تقل شيئا. شعرت بهالة االلفا تكبر لنتوتر جميعنا، هي 



 .حقا رفيقته

 

"لقد دعاها بالفاتنة.." قالت كارال بصدمة ونبرة غيورة، 

 يال غبائها كأن الجو يحتاج لتعليقها المهدئ هذا.

 

"انتظروا هذا لن ينفع يجب ان نتحدث لها هيا اوفيليا." 

ذهبتا كالهما لها وردة فعلها لم تكن مرحبة، فتحت قنينة 

 الماء الشرب منها وكل حواسي منصبة على محادثتهم.

 

"لكنه ليس نوعي المفضل." ما ان دخلت جملتها رأسي 

احتجت لعدة ثواني ألحللها البصق الماء من فمي بصدمة 

وادخل في نوبة ضحك شديدة، يا اللهي انا لم اعتقد بانني 

ساعيش السمع احد الفتيات تقول هذا عن االلفا.. اخيرا 

 وجدت لحياتي معنى.

 

ا. الصمت فورا لكن فجأة هالة االلفا اصبحت مخيفة جد



مع ارتعاش اطراف اصابعي، وقف ببطء ليسير خارجا 

 واقف التبعه.. كان ذلك مخيفا.

 

(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ 

................................. 

 

~Canalia POV 

 

سرت بالممر متجهة لقاعة الرياضيات، التذكر ما حدث 

ء القرون بالكافيتيريا. اليكساندر... اي نوع من اسما

الوسطى هو اسمه. لكن علي االعتراف انه افضل من 

 اسمي فانا لم اسمع بأي احد يدعى كاناليا قبال.

 

دخلت القاعة وجلست بمقعد عشوائي، كانت القاعة تحتوي 

عدد طالب اقل من السابق لكنهم ما زالوا كثر. اااه يال 

 االزعاج ال اريد حضور اي حصة اريد النوم.



 

س بجانبي، استدرت لتقابلني عينان شعرت باحد يجل

كالعسل وشعر اشقر باهت وبالحديث عن المزعجين 

ووجع الرأس جاء المزعج رقم اثنان، انه مصاص الدماء 

اللعوب من االمس. يا اللهي هل يتناوبون على ازعاجي 

 جدياً.

 

"ماذا تريد االن؟" قلت ببرود. ابتسم متجاهال سؤالي 

 اال، االحمر يليق بك."وتذمري ليقول "لقد ازدتي جم

 

رمقته بعينان شبه مفتوحتان، ونظرة توحي بالالمباالة 

والبرود ولم اعلق. قهقه بصوت رجولي ليقترب وابتعد 

بدوري ليهمس "سأذهب ان سمحتي لي بتذوق طعم 

شفتي.." لم يكمل حديثه وانخرس فجأة لتعتلي مالمحه 

ة الخوف والدهشة. ألالحظ انظار الجميع وهدوء القاع

 المريب.

 



استدرت للخلف بسبب ادراكي المتأخر لتلك الهالة المخيفة 

من القوة. ألقابل الزر المفتوح امامي وعضالته التي 

تظهر من خلف القميص، توقفت افكاري عن التدفق 

ورفعت رأسي لالعلى ناحية وجهه تصلبت في ماني من 

الدهشة كان خلفي تماما تفصل بيننا عدة انشات فحسب 

 اشعر به. كيف لم

 

كانت مالمح وجهه مظلمة وعيناه شديدتا السواد، اشد من 

سواد الليل ان امكن. كانتا مصوبتان اتجاه مصاص الدماء 

 ذاك وكان مرعبا بحق، لم استطع التحرك انشاً واحدا.

 

ورغم الخوف الذي غزا اطرافي، اال ان فكرة كونه خارق 

نفسي الوسامة اشتعلت بذهني الشتم نفسي. هل اوقعت 

 بينهما؟

 

نزلت عيناه فجأة اتجاهي الخطو للخلف خطوة، تجمدت 

بعدها، كانت عيناه تغوصان بعيناي او باالحرى انا من 



 غاصت بحلكة عيناه الفاتنة، ووحدهما اشعراني بقوته.

لم يزح عيناه عني وانعقاد حاجبيه لم يحل، خطى لالمام 

 خطوة ل .....

 

***************** 

 

 ��ت....لينتهي البار

 

اللي يحكي مش طويل راح اطخه.. كنت بدي اخليه اطول 

بس بسبب االمتحانات االسبوع هاد قلت انزللكم ياه اليوم 

 بال ما اتاخر اكثر....

 

هاد البارت للجميلين اللي انتظروني بفارغ الصبر بعرف 

الزمني تأديب بس الزم يطلع البارت حلو ومش عارفة 

ع امحيه حاسيتو مش مقتنعة كل ما اكتبه برج

 شو رأيكم؟؟ �😢😢�ممل



 

 ��ندخل على االسئلة 

 

برأيكم ايش حلم كاناليا المتكرر؟ وهل له عالقة بواقعها ام 

 ال؟ ماذا تتوقعون؟

 

لماذا تبعد كاناليا جميع من يحاول التقرب منها؟ وما سر 

 موهبتها بالرسم تعتقدوا جت من فراغ؟؟

 

رت هو <<ليش اهم سؤال فمخي من قبل ما اكتب البا

دائما ينهي اليكساندر ارتداء قميصه في السيارة 

سؤال غبي بس عاجبتني لقطته وراح  �😂😂😂😂😂�

 تعرفو بالبارتات القادمة؟

 

ماذا سيفعل عزيزنا اليكساندر برأيكم؟؟ وسر انجذاب 

 االشخاص لكاناليا؟



 

كما الحظ الجميع كاناليا تحب االنتقام بشدة، هل سيسبب 

 اكل في المستقبل؟؟؟لها هذا مش

 

وما سر الشخص الذي دخل ارضهم من غير ان يستطيع 

اكتشافه احد؟؟ من تعتقدوا ان يكون؟؟ وحتى اريح 

فضولكم الكائن ذا راح يكون الو دووووور رهيب في 

الرواية واعتقد هو الشخص اللي بيصدمكم اكثر شي 

 بالرواية.

 

عها االحداث الحماسية بتبلش وطبعا بتبلش المشاكل م

 والغموض تدريجيا بينكشف بعد ما يوصل حده.

 

راح احاول اكتب البارت القادم بسرعة بعد ما خلص 

 .. �💔😢😢�امتحان بكرة ادعولي 

 



 ��و شوفكم ان نيكست تشابتر 

 ��❤سالاام

دخلت القاعة وجلست بمقعد عشوائي، كانت القاعة تحتوي 

ه يال عدد طالب اقل من السابق لكنهم ما زالوا كثر. ااا

 االزعاج ال اريد حضور اي حصة اريد النوم.

 

وضعت رأسي على المقعد ألغلق عيناي وأريح رأسي 

قليالً، يبدو أن القهوة لم تعطي اي مفعول، البد ان جسدي 

قد ادمنها لنحو الذي لم تعد تؤثر به، لم يكن يجب ان 

 اشربها بكثرة.

 

عجين، هذا المكان حطم الرقم القياسي باحتوائه على المز

بدأً من ذلك االلفا األشهب، المتملقة والثرثارة القصيرة 

 انتهاًء ب...

 

قاطع افكاري جلوس احد بجانبي، استدرت لتقابلني عينان 



كالعسل وشعر اشقر باهت وبالحديث عن المزعجين 

ووجع الرأس جاء المزعج رقم اربعة، انه مصاص الدماء 

لى ازعاجي اللعوب من االمس. يا اللهي هل يتناوبون ع

 جدياً.

 

"ماذا تريد االن؟" قلت ببرود. ابتسم متجاهال سؤالي 

 وتذمري ليقول "لقد ازدتي جماال، االحمر يليق بك."

 

"حقاً؟ هل سنبدأ مجدداً؟" قلت بقلة صبر. "لقد تحطم قلبي، 

كيف لك قول ذلك في وجهي من غير اي خجل؟" تذمر 

 بحزن مصطنع.

 

ى منتصفها، ونظرة توحي رمقته بعينان اسدلت جفونها حت

بالالمباالة ولم اعلق، قلبه تحطم!! هل لمصاصي الدماء 

 قلوب؟ ياَل الهراء.

 



قهقه بصوت رجولي على تعبيري. وقفت من المقعد وفي 

نيتي ان القي بنفسي من اقرب نافذة، نعم هذا افضل خيار 

 ال اظن انني استطيع العيش على نفس الكوكب معهم.

 

لرائع بوقوفه امامي معترضا طريقي، لكنه افسد مخططي ا

ظهر فرق الطول بيننا لينحني مقتربا ويهمس "سأذهب ان 

سمحتي لي بتذوق طعم شفتي.." لم يكمل حديثه وصمت 

برعب فجأة ليعتلي مالمحه التوتر وربما االستغراب 

ايضاً، لكن عيناه لم تكن موجهة نحوي بل..خلفي.. ألنتبه 

وهدوء القاعة المريب  في تلك اللحظة النظار الجميع

 وتوتر الجو.

 

استدرت للخلف بحركة سريعة بسبب ادراكي المتأخر لتلك 

الهالة المخيفة من القوة الموجودة خلفي. ألقابل امام وجهي 

الزر المفتوح وعضالته التي تظهر من خلف القميص، 

توقفت افكاري عن التدفق ورفعت رأسي لالعلى ببطء 

ي من الصدمة كان امامي ناحية وجهه تصلبت في مكان



 تماما، عدة انشات فحسب والتصق به. كيف لم اشعر به!!

 

كانت مالمح وجهه مظلمة وعيناه شديدتا السواد، اشد من 

سواد الليل ان امكن. كانتا مصوبتان اتجاه مصاص الدماء 

 ذاك وكان مرعبا بحق، اشك بأن نظراته ال تقتل.

 

لذي شغل عقلي اال ارتعشت اطرافي لثانية، ورغم التوتر ا

ان فكرة كونه خارق الوسامة اشتعلت بذهني الشتم نفسي 

ان الوقت ليس مناسبا ابدا. هل اوقعت نفسي بينهما؟ ام انه 

شعر باالهانة لما قلته سابقاً في الكافيتيريا؟ ال انتظروا 

 شيء ما يبدو غير صحيح..

 

نزلت عيناه فجأة اتجاهي لتتراجع قدماي للخلف كردة فعل 

قائية، ألقف ما بين االثنين، مصاص دماء أشقر لعوب تل

وألفا غاضب. جدياً لما أنا في هذا الموقع حالياً؟ يفترض 

 أن اكون غريبة االطوار غير المرئية!



 

 

نظفت حلقي الستجمع شجاعتي القول بال مباالة مصطنعة 

"هل يمكنني مساعدتك بشيء؟" بشكل لم اتوقعه تردد 

ام واعتقد ان سؤالي زاد الطين صوتي في صمت القاعة الت

بلة بشكل ما. اعلم انه سؤال غبي قد يسأله احد أللفا، لكن 

يفترض بي أن اكون بشرية جاهلة باألمور الخارقة 

للطبيعة انتقلت حديثاً وال تعرف شيئاً، وهذا تحديداً ما 

 انوي فعله.

جاءني الرد لكن ليس منه بل من ذلك البيتا ذو العيون 

ي ظهر من خلفه فجأة، وااو انا حتى لم المح البندقية الذ

وجوده بسبب طول وبنية جسد هذا االلفا، علي االعتراف 

انه يملك بنية جسد جميلة للغاية وأراهن أنه يملك عضالت 

معدة مثيرة . حسنا بغض النظر عن بنية جسده وعضالت 

معدته ووسامته اال انني ال ازال متمسكة برأيي كونه ال 

 يعجبني.

 



هه، بالطبع ال تستطيعين... أعني..." صمت للحظات "هه

بتوتر ليقول موجهاً الكالم لمصاص الدماء االشقر خلفي 

 "لوكاس اختفي من هنا قبل أن تقتل.".

 

نظرت خلفي لمصاص الدماء االشقر المدعو لوكاس أومأ 

برأسه ببطء لينقل نظره لي قبل أن يغادر نهائياً. حسنا 

اس وليس انا شكرا هلل، فقد يبدو أن المتورط كان لوك

 تورطت بما فيه الكفاية هذه المرة.

 

اعدت نظري ناحيتهما مجددا وكانا ينظران لي بصمت!! 

 ماذا؟ الم يكن لوكاس مشكلتهما؟!

رفعت حاجباي لالعلى باستنكار ، ليبتسم البيتا بعكس ذلك 

االلفا الذي تجهم قليال ليعود بروده القاتل ويستدير بهدوء 

لمقاعد الخلفية ويجلس هناك ببرود وال مباالة ويتوجه ل

 ويجلس البيتا بجانبه.

 



هززت رأسي بقلة حيلة، اشفق على قطيعه ورفيقته، البد 

انهم يعانون، مساكين. جلست حيث انا بال مباالة. كل ما 

حصل وهو ال يعنونني ابداً، سأتجاهل الجميع كما العادة 

 وحسب.

 

بهدوء، القى التحية  دخل المعلم العجوز ليجلس الجميع

ليبدأ شرح درسه ألدون خلفه المالحظات. مرت 

المحاضرة بهدوء وسالسة وألول مرة استمتع بحصة 

 رياضيات.

واستطيع القول أن ثالثين بالمئة من في هذه القاعة 

يركزون بما يقوله واغلبهم ذكور واما الباقون... ال يلقون 

في اول حصصه لعنة لما يقوله، االن فهمت ما كان يعنيه 

عندما قال 'السيد الذي جئتن لرؤيته لن يحضر اليوم' 

 واجزم ان ذلك يسبب له صداعا رهيبا.

 

رن جرس انتهاء الحصة. "سنكمل في الحصة القادمة.. 

تستطيعون المغادرة." قال المعلم العجوز، اعتقد ان اسمه 



كان ريتشارد نيكسون وهو من البشر القالئل الذين يملكون 

لما واحتراما معاً في آن واحد. انه من االشخاص عقال وع

 العظماء الذين ال اريد نسيانهم ابداً.

 

 

جمعت حاجياتي في حقيبتي بهدوء وهممت بالمغادرة. 

وضعت سماعات الهاتف بأذناي وشغلت احد االغاني 

'Speechless لتختفي الضجة حولي فابتسمت، هذا '

 هو النعيم فقط انت ونفسك.

طء وكسل، هل اذهب للمكتبة كالمرة سرت بالممر بب

السابقة؟ ام اذهب للكافيتيريا؟... الااا سألغي امر 

 الكافيتيريا من رأسي..

 

قاطع حديثي مع نفسي نقر احدهم لي من الخلف استدرت 

فظهر بوجهي مصاص الدماء االشقر المدعو لوكاس وهو 

 يبتسم، الرحمة.



 

كليا. ابعد  قلبت عيناي واعدت نظري لالمام وانا اتجاهله

السماعات عن اذناي ليقول بخيبة امل "ال تتجاهليني وانا 

اتكلم، بهذه الحالة لن تكسبي اي اصدقاء هل تريدين البقاء 

 وحيدة؟؟".

 

 اجبت بنبرة باردة "تحديدا."

وضع احد يديه في جيب بنطاله الجينز بينما االخرى احاط 

 بها كتفاي، "اعطيني سبب واحد مقنعا لهذا وسأتركك

 وارحل."

 

تنهدت بقلة حيلة وابعدت يده بانزعاج، "صدف انني ال 

 احب االصدقاء، وخاصة ان كانوا مزعجين مثلك.".

 

تابع السير بجانبي وهو يقهقه باستمتاع ليقول بنبرة اكثر 

استمتاعا مشيرا الى انه لن يتركني لوحدي ابدا، "تعلمين 



 لم اقتنع...". يا اللهي هل اقتل نفسي وحسب...

 كاناليا.." "

سمعت احداهن تنادي بأسمي من الخلف التنهد بانزعاج 

انه صوت تلك المزعجة الثرثارة كارال توقفت واستدرت 

 للخلف انا ولوكاس ذاك الذي يأبى ان يغرب عن وجهي.

 

كانت كارال تقف مع اوفيليا واحد الشابين من الصباح، 

 كان يملك شعرا ذو لون نادر ما بين الرمادي واالسود

 جميل للغاية وعينين رمادياين ذات درجة اغمق.

 

ابتسمت اوفيليا بوجهي متجاهلتا لوكاس تماما، "مرحبا 

 كاناليا، كيف حالك؟"...

 

كيف حالي؟ لقد التقينا في الصباح تقريبا قبل ساعة 

ونصف هل تمزح؟ بادلتها بابتسامة متكلفة الرد بال مباالة 

 "الزلت على قيد الحياة."



 

بصمت، بينما نظفت اوفيليا حلقها بحرج  ضحكت كارال

لتقول مغيرة الموضوع "يبدو انِك متفرغة االن هل تودين 

قضاء الوقت معنا؟" كنت على وشك الرفض لكن ما قاله 

 ذاك الشاب معهم جعلني افكر مجددا.

 

 "ام تريدين قضاء الوقت معه؟"

 

نقل ثالثتهم انظارهم بيني وبين لوكاس بصمت، نظرت 

بتسم ويغمز لي الصنع تعبيرا متقززا على للوكاس لي

وجهي، انا حتما افضل قضاء الوقت مع هؤالء المستذئبين 

 عوضا عن ان اعلق مع مصاص الدماء اللعوب هذا.

 

"ال حتما، قضاء الوقت معكم تبدو فكرة افضل." ابتسم 

ثالثاهم على تعليقي بينما قال لوكاس بصدمة مصطنعة 

لسرعة، نحن لم نبدأ الجزء "ماذا؟ هل مللتي مني بهذه ا



 المثير بعد."

 

هذا مقزز حتما ال. سرت باالتجاه الذي أتوا منه متجاهلتا 

 لوكاس ذاك تماما ليسير البقية بجانبي فاعلين المثل.

 

قالت اوفيليا "بالمناسبة هذا هو ثيو اندرسون رفيقي." ، 

 مازح ثيو اوفيليا "فقط رفيق هذا محزن.."

دم فهم والتعابير الحمقاء تعتلي وجهها حدقت اوفيليا بثيو بع

ليضحك بخفة على تعابيرها، لتقاطعهما كارال بغيض "انه 

 يقصد مصطلح الرفيق بمعنى الصديق يا جاهلة."

 

احمر وجه اوفيليا كقطعة طماطم بعد ان فهمت مقصد ثيو 

لتشيح بوجهها بحرج كبير بينما ثيو اعتلت ابتسامة كبيرة 

الفارقة التي كسرت هالة الهدوء  وجهه وكانت هذه العالمة

 المحيطة به، واعني بالعالمة الفارقة اوفيليا.

 



رفقاء! تلك الرابطة المقدرة لدى المستذئبين.. تجعل 

كالهما متيم باالخر على ما اعتقد، ال اعلم ان كان هناك 

استثناءات او مجال لرفض االخر لكن ما اعرفه انها تقوي 

ا اقوى من ذي قبل... على الرابطة بين قلبيهما تجعلهم

 االقل هذا ما سمعته.

 

"توقفا عن هذا بربكما هناك اشخاص هنا ال يزالون غير 

مرتبطين صحيح كاناليا؟..." قالت كارال بغيض، البد انها 

لم تجد رفيقها المقدر ذاك وتبدو يائسة بهذا الشأن، على 

عكس البشر فرفقاء المستذئبين يمتلكون عالقة نقية تخلوا 

 الخداع والنفاق. من

 

اردت االجابة عن سؤالها لكنها قالت مكملة بخيبة امل 

"انسي االمر انِت اكثر االناث حظاً في العالم وهذا يعني 

 بانني لوحدي هنا."

رددت عليها باستغراب "ولما هذا؟" اؤكد لِك بانني لست 

كذلك بل املك اسوءه، اعني انِت حتى لسِت مضطرة 



ل اسبوع وفي اي لحظة قد تقتلين للهرب من مكان آلخر ك

النِك انِت، وال يوجد احد يقف بجانبك ليخبرم بان كل 

شيء سيكون على ما يرام، بل تقفين وحيدة في منتصف 

ساحة حرب بين طرفين الشيء الوحيد الذي يتفقون عليه 

 هو قتلك.

ردت بثقة زائدة"حاستي السادسة تخبرني بانِك ستحصلين 

وسيم لديه جسد مثالي ،شخصية على حبيب مثالي رائع و

جذابة، ذو هالة قوية مثيرة... عليكي ان تثقي بحاستي 

 السادسة."

 

"ومن طلب من حاستك السادسة حبيباً، فالتحضر لِك 

 واحداً اوالً." قلت بهدوء رداً لكالمها الفارغ.

 

لكنها ضحكت بعدم تصديق لتقول "ال اصدق، انتما تليقان 

للعنة.." ضحكت اوفيليا على ببعضكما حقا، متشابهين كا

 تعليقها موافقة بينما ابتسم ثيو.

 



 قلت بحيرة "اشبه من؟؟"

تقدمت مني لتمسك بمعصمي وتجرني خلفها مسرعة 

 بخطاها بينما يتبعاننا الرفيقان، "هيا هيا، لقد تأخرنا."

 

"انتظري، تأخرنا عن ماذا؟" قلت مستفسرة باستغراب 

 .بينما اسرع بخطاي ألواكب خاصتها

 

"ستعرفين بعد قليل." ردت ضاحكة لتسرع اكثر بحماس، 

لشدة حماسها اراهن انها أرادت حملي والركض بي لتصل 

 بسرعة.

 

(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ(๑'ᴗ')ゞ 

 

وقفت بصمت بجانب اوفيليا وانا احدق امامي نحو السيارة 

الفاخرة ذات اللون الفضي وقد ركب المدعو ثيو وكارال 

ف المقود بينما كارال تجلس في بالفعل وكان ثيو يجلس خل



 الخلف.

 

لماذا تورطت معهم، لو انني علمت ان 'قضاء الوقت' هذا 

سيكون خارج المدرسة لفضلت التسكع مع لوكاس عوضاً 

 عن ذلك.

"هيا كاناليا سنستمتع اعدك." وضعت اوفيليا يدها على 

كتفي تحثني على ركوب السيارة. اتمنى اال تكون الوجهة 

ا ما تعج مالهي البشر بالمستذئبين.. انه مكان الملهى، غالب

مقزز ومزعج للغاية وتتسألون كيف علمت! الجواب 

 مايكل نقطة انتهى.

 

ركبت وانا اهمس مع علمي بقدرتهم سماعي "لما ال!". 

 ركبت بجانب كارال بينما ركبت اوفيليا بجانب ثيو لينطلق.

 

ان الذي بدأت كارال التي ال تستطيع ان تصمت ابداً، "المك

سنذهب اليه سيعجبك بشدة اؤكد لك، وايضا ال يعلم عنه 



 الكثيرون انت محظوظة النك سترينه.".

 

وهكذا استمرت كارال بالحديث بال توقف، حتى ان 

حنجرتها لم تتعب او تجف او تشرب قطرة ماء بعد كم 

الحديث الهائل، معلومة جديدة عن المستذئبين. اشعر ان 

سمحت للوكاس بشرب دمي حتى  رأسي سينفجر، لو انني

اخر قطرة صدقوني سيكون اسهل من ألم سماعها تثرثر 

 طوال الوقت فوق رأسي.

 

توقفت كارال عن الحديث مع توقف السيارة بمكان خالي 

على حدود الغابة ليترجل الجميع منها الفعل المثل 

 باستغراب، هل مكانهم المدهش داخل الغابة؟

 

اً لداخل من هنا، هل ستكونين قال ثيو بهدوء "سنكمل مشي

بخير؟". اجبت بسؤال اخر "هل المكان الذي تتكلمون عنه 

 داخل الغابة؟"



 

نظفت اوفيليا حلقها لتقول "انه يستحق العناء انه حقاً مكان 

مميز وال يعلم بشأنه سوانا وانت اول شخص نحضره معنا 

الى هذا المكان. " انهت حديثها بابتسامة لتسير والبقية 

 لحق بهم.ال

 

"لماذا تُُرونه لي؟ اعني انتم بالكاد تعرفونني؟" انا حقاً اود 

ان اعلم سبب اصرارهم على التقرب مني، لم يسبق الحد 

ان حاول اكثر من مرة واحدة التقرب مني، ودائما ما كان 

 المستذئبين يتجنبون مصادقة البشر.

 

تأكدة "النك تبدين مختلفة عن البقية.." اجابت اوفيليا غير م

 تماماً من اجابتها ليصمت الجميع.

لم اعلق على كالمها وبقيت صامتة، ال يبدو لي اي من 

 هذا منطقي لكنني في منتصفه بالفعل وال مجال لتراجع.

 



بعد عشر دقائق تقريباً من السير وهم يتبادلون المزاح 

والحديث، صرخت كارال بحماس "أخيراً وصلنا كان هذا 

ت اننا لن نصل..". لم يجبرك احد ابطئ من العادة، ظنن

 ايتها الذئبة على السير معي ببطئ واحضاري من البداية.

 

حركت عيناي عن كارال ببرود لتتسعا بدهشة، كان المكان 

جميالً للغاية. انا عادة ال القي لعنة لطبيعة لكن هذا المكان 

 شيء اخر.

شالل كبير يصب في نهر ضخم حوله انتشرت انواع 

كالها المختلفة ومعظمها نادر الوجود، لحاٌف الورود بأش

اخضر جميل يغطي كل بقعة من المكان هنا، وبعض من 

الحيوانات انتشرت في المكان الواسع هنا غير خائفة منا، 

 جاعلة من المكان قطعة من الجنة.

 

ابتسامة اعتلت وجهي، حسناً هذا كان يستحق. شهقت 

مت لتوها. " كارال بصدمة مصطنعة "يا اللهي لقد ابتس

 ليضحك كل من ثيو واوفيليا على ذلك.



 

جلست عند احد االشجار القريبة من البحيرة أتكئ على 

 جذعها لتجلس بقربي كارال واوفيليا وثيو.

تبادلنا االحاديث معا، وانا اعترف بأن هذا كان ممتعا 

بحق. أتساءل متى كانت اخر مرة حضيت بها بهذه 

وهي تخلع قميصها وتتجه لنهر المتعة؟ وقفت اوفيليا لتقول 

"حسنا حان وقت بعض السباحة، مؤخرتي تشنجت من 

الجلوس." تبعها ثيو وهو يبتسم بخبث ويخلع قميصه هو 

اآلخر لتظهر عضالته، واو كانت لدي بأن اغلب 

المستذئبين لديهم اجساد جميلة لكن أن ترى االثبات بأم 

 عينيك شيء آخر.

اصلين مع اصدقائك منذ ان "اذا كاناليا، هل ال زلتي تتو

انتقلتي لهنا؟" سألت كارال بفضول وها قد بدأ حس 

 الفضول بالعمل.

"ليس حقاً، لم يكن لي اصدقاء كثر.". ظهر االستغراب 

على مالمحها "لماذا؟ اعني مهما كان الشخص اعذريني 

 لقول هذا انطوائي البد له من صديق او اثنين؟!"



 

 ""ربما الننا كنا نتنقل كثيرا.

 

 "لماذا تتنقلون بكثرة؟"

تنهدت بتعب انا حقاً ال اريد االجابة عن شيء، وفضولها 

لن ينتهي ابداً. "أمي روائية وهي تحب االنتقال كثيرا 

 لتحصل على االلهام.

"هل هذا يعني بانكم ستنتقلون مجدداً." كانت نبرتها تحمل 

 حزناً طفيفاً مما جعل التساؤل ينمو داخلي! لما قد تحزن؟

 

نظرت في األفق بفراغ "على األغلب." وصمت كالنا 

بعدها وهذا اثار دهشتي حقاً فهي لم تسأل أي شيء أخر 

بل بقيت صامتة بال تعابير، ثم وقفت فجأة لتعطيني 

 ابتسامة وتقول "سأذهب قليالً وأعود.

أومأت بال مباالة لتسير مبتعدة عكس اتجاه البحير. ما 

ت أن المستذئبين خطبها فجأة اصبحت هادئة؟ سمع



يستطيعون الكالم مع ذئابهم وحتى ذئابهم تستطيع اخذ 

السيطرة على جسدهم البشري، ربما هذا ما حدث معها... 

 ال اقصد اي اهانة لكن يبدو لي هذا كاالنفصام.

 

نظرت بهدوء ناحية الثنائي الذان يلعبان في الماء معا 

ي ويضحكان بصوت عالي. تنهدت بقوة، بحكم حياتي الت

اعيشها كان من الصعب الحصول على اي اصدقاء، كان 

السبب اكثر من كونه تغيير مكان االقامة او مجرد 

انطوائية. فبمجرد تقربي من اي احد يجعله هذا في دائرة 

الخطر سواء كان بسبب من يجرون باتجاه خيط حياتي 

 االحمر ليقصوه أو... بسببي.

 

أكل ما تبقى من شعرت بذلك الفراغ يعود على حين غرة لي

الحياة داخلي. في بعض األحيان افكر بجدية في االستسالم 

فقط والموت، تبدو لي هذه الفكرة اسهل بكثير مما اعيشه 

االن، واثقة بداخلي بأن حالتي هذه لن تستمر.. ستأتي 

نقطة وينهار العالم الذي بداخلي نهائياً واستسلم، فأنا على 



 الحافة...

 

************************ 

Hey guys 💜 

 

اشتقت لكم، واخيرا بااارت اعتذر كان المفترض البارت 

االسبوع الفائت لكني قررت اخليه اطول وغيرت بعض 

 االجزاء

 

كان البارت اطول من هيك وينتهي عند حدث بين كاناليا 

واليكساندر، لكن كان طويييييل جدا لذلك اقتطعت ثلثه 

البارت القادم راح يكون االسبوع هاد ان االخير. لذلك 

 شاءهللا النه بالفعل نصه مكتوب.

، بس كان البارت ��اعتذر من كل حد استنى على نااار 

 الزم يكون مثالي.

 



 واالن ندخل بجو الرواية:

 

انا بالفعل الحظت اغلبكم اعتقد انه الشخص اللي دخل 

ى مكانه لحدود قطيع االلفا وما قدروا يعرفوا هويته او حت

كان امها، وانا اظمنلكم انه مش هي، امها بالفعل شخصية 

مهمة بالرواية وعامل مؤثر اساسي على البطلة 

وشخصيتها وهاد راح يظهر اكثر بالبارتات القادمة لكنها 

 ليست الشخص مخترق الحدود.

الشخص مرتبط بماضي كاناليا اللي واضح من طريقة 

قادكم سيكون جيدا ام كالمها انه ماضي مظلم، واالن باعت

 سيئا؟؟؟

 

وكالم كاناليا عن انها خطرة على االخرين وهذا السبب 

الرئيسي البعاد االخرين عنها، ووضع جدران بينها وبين 

 الجميع ما سببه يا ترى؟

 



ماذا تعتقدون عن االلفا؟ كونه يتجاهل كاناليا كل ما التقوا 

ا مجرد رغم كونها رفيقته المقدرة؟ هل لكونه يعتقد بانه

 بشرية ام سبب آخر؟

 

الثنائي ثيو واوفيليا، اللي عملوا لمعظم القراء جفاف 

 عاطفي وانا منهم. ما رأيكم بهما؟

 

واخيرا، اتمنى تكونوا استمتعتم بالبارت. وشكرا على 

آرائكم وتعليقاتكم ال تتخيلون مقدار السعادة والتحفيز التي 

 �💜�تجلبها لي. احبكم

 

دث سريعاً، واعتذر عن اي اخطاء سأحاول جهدي بأن اح

 امالئية النني لم اراجعه.

 

 ❤وأراكم في البارت القادم 

الظالم في كل مكان... بُت اكره الظالم بشدة، ال يخرج 



 منه سوى االشياء السيئة مثلي تماما، النني ايضا ظالم.

 

حركت عيناي احاول رصد اي شيء في هذا الظالم، 

 صطدم بقدمي فجأة شيء ما.لكنني كالعادة ال ارى شيء، ا

 

نظرت لالسفل نحوه، كانت مجرد كرة صغيرة وردية 

اللون، شعرت بأنها مألوفة انا رأيتها من قبل. نظرت 

امامي واذ بفتاة صغيرة ذات شعر اسود طويل تقف هناك. 

كانت ترتدي فستان وردي باهت ملطخ وكانت حافية 

ء واضحة القدمين ذات بشرة شاحبة للغاية وعروقها السودا

 للغاية.

 

دققت النظر داخل عيناها، كان بؤبؤيهما مختفيين ليحل 

البياض مكانهما، بينما ينزل من احداهما شيء قاتم بخط 

 على طول وجهها خمنت بأنه دماء.

 



كانت تقف هناك بال حركة مواجهةً لي، بطريقة ما علمت 

بانها تنظر لي. ارتجفت اطرافي بخفة لتميل رأسها فجأة 

 ، ثم رفعت يدها تمدها لي.للجانب

 

نظرت ليدها المفتوحة وللكرة الوردية بيدي، كدت ان 

انسى انني احملها. مددت الكرة باتجاه يدها ببطئ شديد 

والخوف يأكل اطرافي. ابتسَمت قبل ان اضع الكرة بيدها 

 لتقفز فجأة علي بسرعة كبيرة.

 

اغمضت عيناي بقوة الشهق وافتح عيناي وانا اتنفس 

نظرت حولي بعدم استيعاب، نهر اشجار نسمات  بقوة.

رياح باردة وظل شجرة، تذكرت حينها اين انا لتهدء 

 انفاسي واتنهد.

تباً، لم اشعر بنفسي حين غفيت. وهذه الكوابيس اللعينة قد 

 ازدادت اال احضى بقيلولة من غير كوابيس لمرة واحدة.

 



"هل انِت بخير؟" اخترق مسامعي صوت رجولي هادئ 

وف لسمعي . نظرت لجانبي لتقع انظاري باتجاه مأل

مالمحه المرسومة بشكل دقيق وعيناه السوداء كليلة خالية 

من النجوم فاتنتين للغاية، كانتا تحدقان بي بهدوء، وشعره 

االبيض كأنه سيد الثلج اعطى قطرات الماء شرف النزول 

من اطرافه. ولسبب اجهله شعرت كأنه العالم وانا فيه 

 لوحدي.

 

حدقت به بشرود وعدم استيعاب، لتنزل عيناي اتجاه 

صدره لم يكن يرتدي اي شيء من االعلى فقط جينز 

اسود، ليبدأ عقلي بالرجوع لمكانه شيئا فشيئا. انزلت 

 عيناي اتجاه يدي ويده، كنت امسك بيده بقوة.

 

اعدت نظري اتجاهه الحدق به لثواني، التراجع للخلف 

باستغراب كيف انتهى االمر به بقوة وابعد يدي. نظرت له 

هنا، وكيف انتهى بي االمر ممسكة بيده. اشعر بصدمة من 

 نفسي.



 

نظرت حولي مجدداً، وال احد هنا غيري انا وهو. لقد 

 رحلوا وتركوني معه وحدي، كيف يجرؤون.

اعدت نظري اتجاهه وكان ال يزال يحدق بي بهدوء، 

ر نظفت حلقي العتدل بالجلوس واسأل اول شيء خط

 ببالي "أين الجميع؟" لما انا متوترة؟

 

انه مجرد الفا وسيم كاللعنة لديه عضالت معدة مثيرة، 

اللعنة كنت اعلم انه يمتلك عضالت معدة مثيرة، وانا لست 

متأثرة. هذا ليس الموضوع منذ متى وانا نائمة ومنذ متى 

 وهو هنا ومنذ متى ذهبوا وتركونا بمفردنا؟؟

 

....................................... 

 

 قبل ذلك بساعتين:

 



"هل فعلت ما طلبته منك لوكا؟" قال بصوت رجولي 

 هادئ كالعادة ال تشوبه اي عاطفة.

 

 "نعم الفا، قطيع المخلب لم يعد له وجود."

يلة ڤ"جيد." نطق ببرود بينما اكمل سيره خارجاً من 

ضخمة يتبعه لوكا بهدوء. اقترب منه لوكا بحذر ليهمس 

فا بشأن رف..." قاطعه االلفا بصوت مخيف دب "ال

الرعب في اوصاله، "إن تكلمت بهذا الموضوع سأحرص 

 على اال ترى الغد."

 

تراجع لوكا عدة خطوات للخلف عنه ضغط شفتيه معاً 

بعدم رضا. ليقاطعه شخص يحاول صنع رابطة تواصل 

 معه.

نقل نظره نحو االلفا امامه باستغراب أي كان من يحاول 

رابطة تواصل معه يبدو انه لم يفعلها مع االلفا  صنع

 خاصته ايضا.



 

سمح لرابطة بهدوء ليأتيه صوت كارال المزعج بعقله، 

*لوكا لوكا لوكا، من االرض للوكا،* تنهد بملل وانزعاج 

 من صراخها.

 

 

 *اسمعكي ال تصرخي ماذا تريدين؟*

*احضر االلفا لمكاننا بسرعة..* قالت بعجل وحماس 

 كبير.

 

*لماذا؟ هل حدث شيء؟* سأل كارال مستغرباً بينما ينظر 

الليكساندر بحذر الذي كان يوجه االوامر لبعض افراد 

 قطيعه بهدوء.

 

*احضرنا رفيقته 'الفاتنة' معنا* سخرت عندما نطقت 

الفاتنة لتكمل متجاهلة االمر *احضره وال تخبره بذلك 



ك لتنهي حسناً، ان اخبرته لن يأتي اعتمد عليك.* قالت ذل

 رابطة التواصل.

 

بينما ابتسم لوكا بخبث. اقترب من االلفا بهدوء وهو ينظف 

حلقة. "أعيدوا الطفل الصغير لقطيعه وقدموا لهم ما 

 يحتاجونه من مساعدة، أنهوا االمر قبل حلول المساء."

 "حاضر الفا." قال بهدوء ليرحل.

 

ي "الفا، اال ترى انك تعمل بجهد كبير أعني والدك سيأت

هذا المساء سيخف الحمل عليك قليال ولم يبقى شيء مهم 

لفعله، لقد انتهينا بالفعل من كل شيء." قال لوكا بابتسامة 

 ممهداً لما يريد ان يطلبه.

 

علق االلفا ببرود ساخر على كالمه، "نعم بالفعل، عدى 

 الدخيل الذي لم تستطع حتى رؤيته بعينيك."

 



كتف اليكساندر  ضحك لوكا بتوتر، ليضع ذراعه على

واالخرى في جيب بنطاله ويقول مفكرا بصوت مسموع 

وهو ينظر في االفق، "يا رجل، ال اعلم كيف فعلها لكنه 

كان كالشبح نحن بالكاد التقطنا وجوده بحواسنا القوية." 

 ليتنهد بقلة حيلة ويعيد نظره الليكساندر.

 

"ماذا تظن نفسك فاعالً." اقشعر جسد لوكا ليبعد ذراعه 

ويبتعد خطوة للوراء، نظف حلقه ليضع كلتا يديه في 

جيوب بنطاله ويقول بمزاح متوتر مغيراً الجو "انه مجرد 

كتف يا رجل، اعني لو امكنني لتكأت على كتفي لكنه 

 كتفي تعلم... ال يمكنني ان اتكئ على كتفي."

 

قال بجدية "استطيع ان اجعل ذلك ممكناً.". ابتلع لوكا لعابه 

ع احدى يديه ليضعها على كتفه برعب. " بصعوبة ورف

افضل ان يبقى بمحله الفتيات ال يعجبهن االكتاف 

 المخلوعة.."

 



ليصرخ بعدها مغيراً مجرى الحديث، "على اي حال دعنا 

نذهب للبحيرة لم نذهب لها منذ زمن هيا لن اقبل اي 

رفض.." نظر لوجه اليكساندر ليغير نبرته لرجاء 

 "ارجوك.."

ض الوقت." قالها وسار بالتجاه البحيرة. رفع "حسناً، لبع

لوكا رأسه بفخر ليلحق به ويلف ذراعه حول كتف 

اليكساندر ويكمل بغرور، "عليك ان تشكر االله على 

 وجودي واال كانت حياتك ستكون مملة يا رجل.".

 

(づ￣ ³￣)づ(づ￣ ³￣)づ(づ￣ ³￣)づ 

........................................................... 

 

اقتربا من مكان البحيرة لتخرج كارال فجأة بوجههما، 

وتتوقف قائلة بخيبة مصطنعة " لما لم تأتيا باكراً علي فعل 

شيء مهم االن كنا سنقضي الوقت معا يال الخسارة، حسنا 

استمتعوا سأذهب وحدي وال تشعروا بالحزن النني لست 

 معكم اعني سيكون االمر ممال من دوني حتماً...."



صمتت لثانية لتصرخ متحمسة ولم تتمالك نفسها ليحرك 

لوكا رأسه يميناً ويساراً فاقدا االمل منها، "على اي حال 

استمتع الفا وال بأس باالشياء المنحرفة حسناً، تشجع." 

رفعت قبضتها له وهي مغادرة لتختفي بين االشجار 

 بسرعة.

 

، نظر اليكساندر نحو لوكا ببرود مرعب طالباً تفسيراً 

سرت قشعريرة بكامل جسد لوكا ليرفع كتفاه ببراءة، "انها 

 مجنونة، لم تجد رفيقها وهذا اثر على دماغها."

اشاح اليكساندر برأسه لالمام واكمل سيره غير مقتنع 

 بكالم لوكا، ليتنهد االخر الصعداء ويلعن كارال بداخله.

بعد بضعة دقائق توقف اليكساندر عن السير، بسبب 

تي هاجمت انفاسه على حين غرة. قهوة الرائحة ال

ممزوجة برائحة خشب الغابة الرطب، رائحة من النعيم، 

اغمض عينيه لثواني وهو يستنشقها. ليفتح عينيه متذكرا 

 كالم كارال.

 



ابتلع لوكا ريقه بصعوبة ليجري متخطياً اليكساندر نحو 

 ذلك المكان، ليصرخ بمرح "مرحبا، لقد اتينا."

الجالسة قرب ثيو وهي تؤشر بأصبعها اصمتته اوفيليا 

اتجاه الفاتنة النائمة ذات الشعر االشقر المائل للبني 

والنهايات الملتهبة، "اشش، اصمت انها نائمة تبدو متعبة 

 ال توقضها."

 

قال بخيبة وهمس، "يال الخسارة احضرنا حبيب القلب 

لها..." صمت وهو يتبادل النظرات مع اوفيليا ليبتسما 

 نما ابتسم ثيو وحرك رأسه يمينا ويسارا.بخبث، بي

 

وقفت اوفيليا بسرعة ما ان ظهر االلفا، لتقول متحججة 

"ثيو لنذهب لشراء المثلحات قبل ان نعود للقطيع 

ارجوك.." نظر ثيو لها بهدوء وهو يبتسم. لتنطق بهمس 

 وقد احمر وجهها خجالً "سأعطيك قبلة."

 



ان هناك ليصرخ لوكا بغيض، "ااه بربكما تعلمان 

 اشخاصاً الزالوا غير مرتبطين صحيح الفا؟"

 

نظر خلفه باتجاه اليكساندر، كان ينظر بهدوء نحو كاناليا 

وال يعير حديثهم اي انتباه. ليصرخ بغيض اكبر، "انسى 

 االمر اظنني وحدي هنا."

 

تبادلت اوفيليا النظرات مع ثيو ليضحكا لتقول بجدية، 

انتما تليقان ببعضكما  "يجب ان ترتبط انت وكارال جديا

 بشكل فظيع."

 

ظهرت عالمات االشمئزاز على وجه لوكا ليجيبها قاطعاً 

 اي امل من هذا، "مستحيل."

 

غادر كل من اوفيليا وثيو وهما يتبادالن الهمسات وكأن 

المستذئبين ال يملكون حاسة سمع قوية وهمساتهم ال تصل، 



تجاهين كشر لوكا مجعدا حاجبيه هازا رأسه في كال اال

وهو ينظر لهما يبتعدان حتى اختفى جسدهما بين االشجار 

 ليتمتم العناً بين انفاسه.

 

حول نظره نحو االلفا خاصته ليقول ساخرا بغيض، "انا 

 راحل."

 

 ليأتيه سؤال االلفا مستفهما، "الى اين؟ الم تود القدوم هنا؟"

ليرد بالنبرة ذاتها، "سأذهب البحث عن رفيقتي ان وجدتها 

تي، لن ابقى هنا الشاهد االشياء المنحرفة التي ستفعلها سآ

 مع رفيقتك." وغادر مسرعاً لكي ال يقتل.

 

نظر اليكساندر لها مطوال بعد ان هدأ المكان ولم يبقى 

غيره وكاناليا به. ليغير اتجاه نظره لنهر ويسير مبتعدا 

وهو يخلع قميصه ويرميه على االرض، "سأتأكد من 

 ليدخل النهر مبتعداً قدر االمكان عنها. عقابهم على هذا."



 

مر الوقت وهو في النهر ليخرج منه ويجلس على طرفه، 

كانت قطرات المياه تسير على جسده بأريحية غير خائفة 

من العقاب، وشعره الثلجي المبتل يترنح مع نسمات 

 الرياح بهدوء. من يراه سيقع في حبه حتماً... عداها...

 

ة نحوها، كانت ال تزال نائمة القى بطرف عينيه نظر

بهدوء وال مباالة. خصالت شعرها الحريرية تسير مع 

نسمات الرياح وبعضها نزل على وجهها الفاتن ليكمل 

 اللوحة بمثالية، بينما جسدها النحيل يتكئ على الشجرة.

 

اشاح بوجهه عنها، ليرفع اصابع يده ويدخلها بين 

زال يده حتى خصالت شعره محركا اياه للخلف وما ان ا

 عادت خصالت شعره لتسقط ثانيتاً.

التقطت حاسة سمعه صوت تغير انتظام انفاسها، ليُعاود 

 النظر لها، بدت غير مرتاحة.



 

وقف من مكانه متخطياً قميصه الملقي على االرض، ليقف 

 بقربها ويجلس بجانبها، ويتكئ بظهره على الشجرة ذاتها.

 

طي وجهها الفاتن مد يده اتجاه خصالت شعرها التي تغ

ويحركها باصابعه خلف اذنها. حدق بمالمحها االنثوية 

 بعمق، ليقرب وجهه منها بال وعي.

توقف على بعد انشات منها، ليبتعد ويبعد يده. انزل يده 

 لالسف لينظر لالمام باتجاه البحيرة ويتنهد مغلقاً عينيه.

 

لم تمر سوى بضع دقائق ليشعر بيدها تمسك بيده بقوة 

ت تيارا كهربائياً على طول ذراعه اعجب ذئبه بشدة. ارسل

نظر نحوها مجددا، كانت ال تزال نائمة لكنها جعدت 

 حاجبيها بانزعاج بدى له تعبيراً لطيفاً.

شهقت وهي تشد على يده لتفتح عينيها وتتنفس بقوة. 

نظرت حولها بتشوش كبير، بدى انها لم تستعد وعيها بعد، 



 ولم تالحظه.

 

بانزعاج طفيف اثار استغرابه، ليس لكونها لم  جعد حاجبيه

تالحظه، بل لكون فكرة انها رأت شيئا ازعجها اثناء 

 نومها، ولم يبدو شيئا بسيطاً.

 

 خرجت بضع كلمات منه، "هل أنِت بخير؟"

 

لتحرك انظارها اتجاهه باستغراب. حدقت بعينيها ذوات 

سده، اللون االزرق بعينيه مطوالً، ثم نقلت نظرها اتجاه ج

 ثم ليديهما، لتعيده اتجاه عينيه.

 

تراجعت للخلف بعدم تصديق وازالت يدها بسرعة عن 

يده. نظرت حولها بتوتر لتعلم انهم غادروا وتركوها معه 

 بمفردها لتلعنهم بداخلها.

 



نظرت له بتوتر لتعتدل جلستها وتنظف حلقها وتسأل اول 

 شيء خطر بعقلها، "أين الجميع؟"

 

اغمض عينيه بهدوء وبال مباالة ليجيب، نظر لالمام ثم 

 "غادروا منذ فترة."

 

 اجابت بغرابة بسبب ردة فعله، "َح..َسناً."

عّم الصمت المكان لدقائق، ولم ينطق اي منهما بحرف، 

لتقف كاناليا وتنظف ثيابها قائلة بال مباالة وبرود، "حسنا، 

اعتقد انني سأذهب وداعاً. راقبها وهي تغادر بصمت 

 من ناظره . لتختفي

 

سارت في الغابة لمدة ربع ساعة، لتقف بتساؤل عن مكانها 

الحالي، فعند قدومهم لم يستغرق المشي ببطئ سوى عشر 

 دقائق، البد انها تائهة.

 



نظرت حولها لعلها تجد طريقاً مختلفاً، لكن كل الجهات 

متشابهة. ليهمس فجأة شخص بأذنها من الخلف بسخرية، 

 "هل ضللتي الطريق؟"

 

فزعت لتبتعد عنه بسرعة وتلتف له، كان االلفا اليكساندر، 

وقد ارتدى قميصه مجدداً، كان واقفاً بثقة وهالة مميزة 

يضع كلتا يداه بجيوب بنطاله بينما شعره ال زال يقطر 

 ماًء.

 

ما ان رأته حتى وقفت بثقة لتنظف حلقها وتقول بصوت 

ل انثوي مليء بالكبرياء اطرب مسامعه، "ال لم اض

طريقي، لست ضائعة..." لتشيح بوجهها وتهمس "ربما 

 قليالً."

 

ما إن وصل همسها له حتى ابتسم بال وعي منه، بدت 

 ظريفة وهي تحاول المحافظة على موقفها الصلب.



 

رفعت ابهامها بوجهه قائلة بنبرة مصدومة، "أنت تبتسم!" 

ليمحو االبتسامة من وجهه ويعود لموقفه البارد. حدقت به 

اني لتضحك بصوت عالي على ردة فعله، لتظهر لثو

 غمازة على خدها االيسر.

 

شد صوت ضحكتها كل حواسه، نظر بعمق لها بدت فاتنة 

للغاية بهذه التعابير السعيدة، وغمازتها لم تزدها سوى 

 فتنة.

 

شعرت بتحديقه، لتتوقف عن الضحك بتوتر وتنظف حلقها 

ى خطوة بصمت. سار حتى وقف امامها ال تفصلهما سو

 واحدة بينما هي نظرت له بتساؤل وتوتر.

 

رفع إحدى يداه اتجاهها ليمرر اصابعه في شعرها  

الطويل، وهي الزالت تنظر له بتشوش لفعله. مال بطول 



 حتى صار فمه يالمس شحمة اذنها لتنكمش بتوتر.

 

همس لها بنبرة مثيرة جعلت جسدها يقشعر بأكمله، "إن 

استطيع منع نفسي اكثر، ولن  فعلتي ذلك ثانياً فأنا لن

 يعجبِك ما سأفعله حينها."

 

~Canalia 

 

 ابتلعت ريقي بتوتر، ماذا فعلت ليصبح هكذا؟

كانت انفاسه التي تصطدم برقبتي تزيد الطين بلة، انا 

متوترة كالجحيم. ما خطب هذا المنحرف فجأة، لما يهاجم 

 على حين غرة ظننته شخصاً بارداً ال يشعر.

 

ببطئ، لينظر إلي للحظة ويسير مبتعدا. تنفست ابتعد عني 

الصعداء، علي ان ابقي مسافة جيدة بيني وبينه، هذا خطير 

 قلبي لن يتحمل... وال زال ال يعجبني.



 

لحقت به لكي ال اضيع ثانيةً، هو لم يأتي لي ليتركني لذلك 

 البد انه سيدلني على طريق الخروج من هنا.

 

ترك مسافة بيننا. اوشك  سرنا لوقت بصمت تام، ولم انسى

 قرص الشمس ان يختفي، والظالم على وشك ان يحل.

 

توقف فجأة ألتوقف ايضاً، قال ببرود "لن نصل بهذه 

السرعة.". هه اعتذر ايها السريع لست كلباً برياً كبعضهم، 

يفترض انني االن انسان هذا ما استطيع اعطاءك اياه، 

 اتركني وارحل فقط.

 

ي، اردت ان اتكلم لكن كل ما خرج استدار وسار باتجاه

 من فمي شهقة، النه حملني فجأة الصبح بين ذراعيه.

 

لففت ذراعي حول رقبته متشبثة به كي ال اسقط. نظرت 



 له بصدمة لينطق غير آبه لردة فعلي. "أين يقع منزلك؟"

 

"اممم.. في شارع **** يبعد بمسافة بسيطة عن المنازل 

نوي حملي لمنزلي؟؟ جدياً االخرى." اجبته بتساؤل، هل ي

لن أمانع فقدماي بدأتا تؤلمانني من السير، وهو يبدو قوياً 

 ووزني ليس بذلك الثقل.

 

حدق في عيناي بقوة، وجهه كان قريباً للغاية. قال بهمس 

جعلني ابلع ريقي بصعوبة. "اغمضي عينيِك وتمسكي بي 

 بقوة، ال تفتحيهما اال حين اقول ذلك."

 

أت فحسب، لكنني فعلت. اغمضت عيناي ال اعلم لما اوم

بقوة وغرست وجهي في رقبته وانا اتمسك به بشدة، 

ليتخلل رائحة عطره الرجولي انفي. واللعنة انها جميلة 

 للغاية.

 



البد انه يريد استخدام سرعة ذئبه لذلك طلب مني اغماض 

 عيني. لكنه لم يتحرك بل تصلب مكانه.

لكنني لم افتح عيني شعرت به يغرس رأسه برقبتي ايضاً. 

بل شعرت بتوتر عظيم بمعدتي، لم يقترب اي شاب لهذه 

الدرجة مني من قبل وخاصة الفا مثير يتصرف بال عاطفة 

 كرجل آلي احياناً.

شعرت بشفتيه تلمس بشرة رقبتي بقبلة رقيقة. الشهق 

بخفة وافتح عيني، ولكن ما الذي يفعله واللعنة؟ هل وقع 

 عل، ولكن ما لعنته؟في حبي؟ اعني، من لن يف

 

احكم االمساك بي ليبعد وجهه ويسير بسرعة مذهلة، 

 جعلتني اغمض عيناي بقوة مرة اخرى.

 

لم اعلم بأن اي مستذئب قد يملك هذه السرعة المذهلة. 

 حتى مصاصي الدماء ليسوا بهذه السرعة. يا اللهي.

 



 توقف بعد عدة ثواني ليقول، "هل هذا منزلك؟"

 

، وشعرت بدوار فظيع. ابعدت رأسي فتحت عيناي بذهول

 من عنقه وانا اتشبث به بصعوبة.

 

 نظرت امامي النطق بتقطع، "أ أجل ه هذا هو."

 

سار بي متجهاً اليه، فتح الباب بطريقة ما ليدخل وينزلني 

ببطئ. لكنه لم يبتعد، بل كنا شبه متلصقين. اعتقد ان به 

 خطباً ما.. ال يبدو طبيعياً.

 

ة، "شكراً لك." لكنني لم انظر له. هذا قلت بنبرة منخفض

 يبدو غريبا ال اريد ان انظر له.

 

خطوت للخلف بنية االبتعاد عنه لكنه امسك معصمي فجأة 

وسحبني نحوه. لف يده االخرى حول خصري، ليسري 



 تيار كهربائي على طول عامودي الفقري.

 

قرب شفتيه من اذني، لتضربني انفاسه الدافئة. همس بنبرة 

 ضة، "عندما تشكرين احدهم انظري في عينيه اوال."منخف

 

ترك معصمي ليضع اصابعه الطويلة على وجنتي ويطبع 

قبلة رقيقة على وجنتي االخرة، وشعرت بابتسامته ضد 

 بشرتي.

 

ابتعد عني ببطئ، ليستدير مغادرا بهدوء ويغلق الباب 

 خلفه.

 

 م..... ما.. الذي.. حدث.. تواً.

 

تحت تأثير الصدمة، لكن ما جعلني  استدرت وانا ال ازال

اتجمد مكاني كان مايكل، الذي يقف على الدرج بصدمة 



ايضاً وقد رأى ما حدث، لم يكن يرمش حتى، ال الومه انا 

 ال زلت مصدومة ايضاً ولم استوعب كل ما حصل.

 

 واللعنة ما الذي حصل؟؟

 

 

............................................... 

 

 ي ما وعدتكم...و بارت ز

 

 �😂😂�مين جتو سكتة قلبة؟ 

 

 من توقع كل هذا؟؟

 

منذ الصباح وانا اكتب بالبارت واالن فقط انهيته، وهو 



هل انتم  ��اطول من البارت السابق. واخييييرا

 �💜�سعيدون

 

ان الحظتم هذا البارت كان من بدايته لنهايته حول كاناليا 

تهما معا، والفجوة واليكساندر فقط وهي نقطة تحول لعالق

 الكبيرة بحركة منه تقلصت للغاية.

 

من تظنون السبب الرئيسي لما آلت اليه االحداث بينهما؟ 

 من صاحب الفكرة؟؟

 

المجهول لم يظهر في هذا البارت لكنه سيفعل في القادم، 

 هل انتم متحمسون؟؟

 

كارال ولوكا، هل هما متشابهين؟؟ هل تتوقعون انهما 

ام يظهر رفقائهم؟ ومن الواضح انهما سيصبحان ثنائي ؟ 

 ال يكنان لبعضهما اي مشاعر.



 

ماذا ستكون ردة فعل كاناليا عندما تراه ثانيةً؟ وضعوا في 

الحسبان ان تطور العالقات في حياتها سيؤدي الى 

 منعطفات سيئة وهي تدرك ذلك جيداً.

 

جانب صادم من اليكساندر صحيح؟ من ظن بأنه يمتلك 

 وهل لديه جوانب اخرى لم يظهرها؟جانباً كهذا؟؟ 

 

 ما هي توقعاتكم للبارت القادم؟

 

 ❤وأهم شيء انكم تكونوا استمتعتم بقراءة البارت

ارخت جسدها في المياه الدافئة، لتغمض عيناها براحة 

لشعور الدفئ الذي تخلل عظامها. علت شفتيها ابتسامة 

صغيرة سرعان ما اختفت ما ان تذكرت ما حدث قبل 

 لحظات.

 



Flash back_ 

 

غادر اليكساندر بهدوء مغلقا الباب خلفه، بينما هي الزالت 

 تقف في مكانها تحدق بالباب بال استيعاب، كان هذا مريباً.

 

لتوه الشخص البارد المغرور في نظرها، االلة التي ال 

 تشعر تصرف بعاطفة نحوها، البد ان هناك خدعة باالمر.

 

مكانها مجددا، كان مايكل استدارت بنفس تعابيرها لتتجمد 

يقف على الدرج وينظر نحوها بصدمة هو االخر، لتلعن 

 تحت انفاسها.

 

ان رأى مايكل كل ما حدث فهي في ورطة، لن تسلم من 

 لسانه لثالث سنين القادمة.

 

نطق والصدمة ال تزال ملتصقة بوجهه، "واللعنة ما الذي 



 حدث بينكما؟"

عن ماذا تتحدث؟" قالت باستنكار مصطنع، "ماذا حدث؟ 

انهت جملتها بتساؤل كبير، لتسير لطابق االعلى متجاهلة 

 اياه.

 

"انتظري، انتظري، هل كنتما معا طوال هذا الوقت؟ ما 

الذي فعلتماه؟" لحق بها بسرعة ليأخذ شهقة ويكمل 

 بصدمة، "ال تقولي لي...".

 

وقفت بمكانها لتستدير نحوه ببطئ وتقول بتعابير مرعبة 

د للخلف خطوة بخوف، "ال تجرؤ على تفكر جعلته يعو

 حتى في االمر."

 

دخلت لغرفتها لتغلق الباب خلفها بهدوء، استندت على 

الباب لتزفر بغضب وتلكم الهواء بكلتا قبضتيها عدة مرات 

بعشوائية هامسة، "تبا تبا تبا لما كان عليه رؤية ذلك. يال 



 االحراج."

 

ني بانك افلتي لتسمعه يصرخ من خارج غرفتها، "ال تظ

من هذا، سنتحدث بهذا عاجال ام اجال كاناليا ." وسار 

 مبتعدا.

 

لتصرخ رافعة قبضتها اتجاه الباب بغضب، "لن نتحدث 

 في شيء سوى موتك ايها السافل."

 

End flash back_ 

 

تنهدت بيأس لتنطق محدثة نفسها، "اياً يكن، ما افعله ليس 

ا شأني، وما خطب من شأن اي احد لو قبلت كلبا ضاال هذ

ذلك اللعين اال يملك رفيقة؟ يقبل اي فتاة تعجبه، اعلم اني 

شخص ال يقاوم لكن لكل شيء حدود انا ال اواعد من 

 يملكون رفقاء."



 

Canalia POV~ 

 

خرجت من الحوض ولففت منشفة حول جسدي، وقفت 

امام المرآة المسح بخار الماء بكف يدي. التقطت منشفة 

 ف شعري المبتل.اخرى وبدأت بتجفي

 

اخترق ذاكرتي ملمس شفتيه على رقبتي ووجنتي، البتسم 

بال وعي. حدقت بانعكاس صورتي على المرآة لتسقط 

 ابتسامتي فورا.

رميت المنشفة التي احملها على انعكاسي لتسقط ارضاً، 

وخاطبتها "على ماذا تبتسمين؟ هل يعجبك االمر؟ يالك من 

 منحرفة."

 

ه لخزانة ثيابي الرتدي شيئا، خرجت من الحمام التج

اخرجت ثيابا داخلية وثياب نوم خفيفة ال تناسب هذه 



المنطقة الباردة البتة. هممت بخلع المنشفة التي تغطي 

 جسدي لكنني توقفت بعدم ارتياح.

 

 

استلقيت على السرير بتعب، اشعر بأن جسدي متهالك 

ليس به اي طاقة، ليكسر صمت الغرفة صوت قرقرة 

 معدتي.

الطبع ليس في جسدي طاقة، فأنا لم آكل اي شيء منذ ب

 الصباح.

خرجت من الغرفة واتجهت للمطبخ، فتحت الثالجة الحدق 

 بداخلها لفترة. دخل مايكل متذمرا، "تبا انا جائع،"

 

"هل يوجد اي شيء بالثالجة؟" اتجه إلى الطاولة القابعة 

 في المنتصف ليسحب احد الكراسي ويجلس عليها.

 

.. ومياه..اوه ايضا مياه." اغلقتها الجلس على "مياه



 الكرسي المقابل لمايكل، وانظر اليه وابتسم.

 

"ماذا؟" نظر لي بشك ليكمل بنفي مطلق، "انا لن اذهب 

واشتري اي شيء، واللعنة اقرب متجر يبعد نصف ساعة 

 من هنا وانا ال اقوى على حمل نفسي."

 

بالطعام قبل ان  عبست التذمر، "لما لم تمأل امي الثالجة

 تذهب في اجازتها؟"

 

وقف فجأة مايكل بحماس وجرى خارج المطبخ. "ما 

خطبه؟" وضعت رأسي على الطاولة بتفكير، يجب علي 

المرور لمتجر البقالة غدا، واشتري الطعام قبل ان ينتهي 

 بي االمر بأكل مايكل.

 

دخل مايكل بنفس الطريقة التي غادر بها، الرفع رأسي 

وضع اكياس نودلز على الطاولة ليقول بفخر،  محدقة به.



 "كنت اعلم انه علي االحتفاظ بهم بدل رميهم قبل انتقالنا."

 

صفقت بفخر، "احسنت، اخيرا استخدمت عقلك في شيء 

 مفيد."

طبخت ثالثة اكياس، وافرغتهم في طبق الضعه على 

 الطاولة لنجلس ونأكل.

 

 ، "اذا.."نطق مايكل بعد صمت طويل وفمه مليء بالطعام

 

 ابتلعت ما في فمي الرد باستغراب، "اذا ماذا؟"

 

ابتلع الطعام الذي بفمه ليمرر لسانه على شفته السفلية 

ويكمل بسخرية، "اذا ما قصتك انت وذلك المستذئب؟ 

 وليس اي مستذئب بل الفا..اختي انا فخور بك."

 



"فخور ماذا ايها االحمق، ال يوجد شيء بيننا انه مجرد الفا 

 حرف."من

"ال يبدو لي منحرفاً، بل انه ابعد شخص عن االنحراف." 

 قال باستفهام الجيب بحنق، "وما ادراك انت؟"

 

وضع الشوكة من يده ليقول بنبرة لعوبة، "انا خبير بهذه 

 االمور، يبدو لي كرجل عاشق وجد نصفه االخر.."

 

توقفت عن االكل الرفع رأسي له واقول بسخرية، "رجل 

 عاشق؟!!"

 مل بغرور، "ان االهتمام نحوك يخرج من عينيه."اك

 

وضعت الشوكة على الطاولة بقوة، ليقاطع صوتها حديثه 

 الحالم. "وانا ارى الهراء يخرج من عينيك."

 

قال بتذمر، "بربك كانا، اي احد يستطيع مالحظة ذلك، انه 



 ينظر اليِك كأنك رفيقته المقد..رة.."

 

 

به ليحدق بي بعدم صمت بعدها حينما الحظ ما تفوه 

تصديق. تنهدت الرد قاطعة اي فرصة بحدوث ما قاله، 

"تعلم جيدا بان هذا لن يحدث حتى لو رأيت االسماك تطير 

والعصافير تسبح، ال يجب علي تذكيرك بماهيتي النك 

على اتم العلم بذلك. شخص مثلي لن يكون مقدراً الحد وال 

هما كان احد مقدر له، وال يجب ان ادخل اي عالقات م

نوعها، انا حتى لم يجدر بي ان اكون موجودة لذا توقف 

عن قول الهراء اللعين النني سئمت من سماع كوني لن 

 احيا ابدا كشخص طبيعي... حسنا."

 

 عم الصمت من غير ان يجيب القف واتجه لغرفتي.

 

دخلت غرفتي التنهد بتعب واتجه للحمام، غسلت وجهي ثم 



زلها واحدق بانعكاسي، ليت مسحت المياه بالمنشفة الن

 واقعي كان طبيعيا كما يبدو مظهري من الخارج.

 

جمعت شعري الرفعه لالعلى ليظهر وشم صغير لطائر 

 على رقبتي من الخلف.

 

انه الشيء الوحيد الذي يسيطر على ماهيتي وما بداخلي، 

يبدو كوشم لكنه في الواقع ختم. وضعه ابي بعد ان فقدت 

 فلة.السيطرة حينما كنت ط

 

انزلت شعري بتنهد، شعرت بغصة بحلقي ما ان ظهرت 

 صورة ابي بمخيلتي.

 

لقد كان بشعر اشقر باهت وعينان زرقاوان باردان 

 وابتسامة حنونة. لكن تلك االبتسامة لم تكن يوما لي.

 



لم يكن ابي يحبني، عشت ما اتذكر من طفولتي وانا ارى 

مايكل فقد كان ذلك في عينيه. كان االمر مختلفا من ناحية 

يحبه حبا جماً، لطالما كان يأخذه للمتنزه ويلعب معه حينما 

 يكون غير مشغول، يشتري له االلعاب والشوكوالة.

 

وامي...انا تقريبا كنت غير موجودة بالنسبة لها، وال الي 

 احد...

 

اتسائل متى سينتهي كل هذا؟ احيانا اتمنى لو يجدوني 

 وينهوا حياتي فحسب.

 

لحمام التجه للسرير واستلقي عليه، اريد خرجت من ا

النوم حقا لكنني خائفة ان اغلق عيني فتأتيني تلك الكوابيس 

 مجددا، اال يكفي ما اعانيه.

 

(O_O)(O_O)(O_O) 



.................................................... 

 

 مكان مظلم مجددا...

 

كان ما الذي سيظهر لي االن؟؟ نظرت حولي بتوتر لكن 

 الظالم هو كل شيء.. مرت عدة دقائق ولم يتغير شيء.

 

اردت التكلم لكن صوتي ابى ان يخرج.. لتصدح ضحكة 

 مخيفة المكان.

 

 ماذا االن واللعنة؟

 

فجأة خرج همس صادر من نفس الشخص الذي ضحك، 

"كاناليا.." خرج الهمس باردا كالجليد، وبحة صوته 

 الفريدة زادت من الوضع سوءا.



 

مسه مجددا ومجددا وفي كل مرة تتزايد سرعة ردد ه

همسه بشكل مرعب. تلفت حولي برعب، لكنني لم ابصر 

 اي شيء.

 

حاولت التكلم لكن صوتي لم يخرج. ال استطيع قول اي 

 كلمة كأنني خرساء.

 

همس مجددا لكن هذه المرة كانت مختلفة فقد شعرت بها 

 بجانب اذني تماما، "كاناليا.."

 

ان المست انفاسه الباردة اذني، استدرت اقشعر بدني ما 

 بسرعة للخلف لكن لم يكن هناك اي شيء.

 

فجأة امسكت قبضة قوية رقبتيمن الخلف لتثبتني بمكاني، 

 كانت صلبة شديدة القوة لم استطع زحزحتها.



 

همس مجددا بجانب اذني مما جعل الرعب يتسلل لجميع 

 ا."اطرافي، "ما رأيك ان نخرج ما بداخلك.. كانالي

 

شعرت بالرعب الشديد وتسارعت نبضات قلبي، لما هذا 

 يبدو حقيقيا اكثر من الالزم؟ لما اشعر بقبضته وانفاسه؟

 

بدأ بترديد كلمات غريبة، لم افهم منها شيئا. فجأة شعرت 

بألم فظيع برقبتي سرعان ما انتشر لصدري. فتحت فمي 

 بألم اردت الصراخ من شدته لكنني لم استطع.

 

ن رقبتي وصدري سينفجران، توقف.. توقف اشعر با

واللعنة من انت؟.. ارجوكي كاناليا استيقظي.. هذا مؤلم 

 واللعنة، لما هو مؤلم؟

 

الشهق اخيرا وافتح عيني، تنفست بقوة اردت انهوض عن 



السرير لكن جسدي لم يستجب. شعرت بألم برقبتي 

 وصدري كان اخف مما شعرت به سابقا.

 

ة، كانت الغرفة مظلمة والشيء جسدي كان متعب للغاي

 الوحيد المسموع هي انفاسي المتقطعة.

 

ضرب وجهي هواء بارد والمح ستارة النافذة تتحرك من 

الهواء. ال اذكر انني فتحتها وال اذكر انها كانت مفتوحة 

 لتو... هل غفلت عنها بسبب االلم؟

 

استدرت على جانبي االيمن ناحية النافذة بصعوبة الشعر 

يزداد ولم استطع التحرك اكثر، واللعنة هل هذا  بااللم

 حقيقي؟ لما اتالم؟

 

شعرت بذراع تلتف حولي وتسحبني للخلف الصطدم 

بصدر قوي وعريض. جفلت بخوف ليحيطني بذراعه 



االخرى ويهمس بأذني بنبرة رجولية ليست غريبة.. 

 "اهدأي كل شيء بخير.. انه مجرد كابوس."

 

كلماته بطريقة ما كان لها بدى صوته مؤلوفا للغاية، و

مفعول قوي لجسدي. فقد هدأت وبدأت انفاسي تنتظم والم 

جسدي يخف تدريجيا ببطئ. شعرت بدفئ كبير وكأن 

 النافذة ليست مفتوحة ابدا.

 

هل هذا حلم اخر؟ الم استيقظ بعد؟ اتمنى اال انهض ابدا 

من هذا. اغمضت عيناي بتعب النام بمنامي ان كان 

 ممكنا.

ناي ببطئ على صوت المنبه، اشعر بتعب فتحت عي

 غريب! اطفأت المنبه النهض وازيل الغطاء عني.

لفح جسدي هواء بارد، النظر للنافذة، كانت مفتوحة على 

 مصرعيها والستارة تتحرك بقوة.

 



حركت يدي على ذراعي بسرعة في محاولة لتدفئة جسدي 

تها وجريت باتجاه النافذة الغلقها. تبا ال اذكر انني فتح

 باالمس!

 

اتجهت للحمام باستغراب القوم بروتيني اليومي، ثم 

خرجت وارتديت ما وقعت يداي عليه. جينز ازرق غامق 

 وقميص ابيض فوقه كنزة بنية وحذاء رياضي ابيض.

 

سرحت شعري وربطته لالعلى كذيل حصان. اخذت 

 حقيبتي و خرجت متجهة لغرفة مايكل.

 

اهز؟". كان يقف امام فتحت الباب القول، "مايك، انت ج

المرآة يسرح شعره بتركيز كبير، وكأن حياته تتوقف على 

 ذلك.

 

انتهى من تسريح شعره لينظر نظرة اخيرة لنفسه ويغمز 



قائال لنفسه، " مثالي، مايكل كيف لك ان تكون بهذه 

 االثارة؟"

 

يوماً ما سأقتله حتماً، سخرت بذات نبرته "مايكل كيف لك 

 قة؟"ان تكون بهذه الحما

 

"الجميع يحسدونك، يالك من مسكين مايكل حتى اقرب 

االشخاص لك يفعلون." تمتم لنفسه الرد بسخرية، "تعلم 

ان لدينا ذات لون الشعر والمالمح على ماذا سأحسدك؟... 

 اه انتظر ربما على رجاحة عقلك، نعم محتمل."

 

اغلقت الباب، متجاهلة تذمراته وخرجت باتجاه موقف 

خ باسمي وهو يجري خلفي ليصيح بتعب الحافالت، صر

ما ان وصل الي، "بحق خالق االرض كاناليا لما خرجت 

 من دوني؟"

 



"النك مزعج وبطيء." اجبت باختصار، ليتنهد بقلة حيلة 

 متجاهال الرد علي لنسير نحو الحافلة.

 

ヽ( 'ω' )ﾉヽ( 'ω' )ﾉヽ( 'ω' )ﾉ 

.................................................... 

 

نزلت من الحافلة وانا امدد يداي لالعلى، تبا اشعر بتعب 

 فظيع اليوم..

 

"كانا انا ذاهب، ال تنسي المرور للبقالة عند عودتك." قال 

مغادر، الهمهم بال مباالة. ياله من مستهتر، هو يلهو هنا 

 وهناك وانا اقوم باالمور المتعبة.

 

معلم سرت بهدوء حتى وصلت لحصة التاريخ ودخلت، ال

لم يأتي بعد حمداً هلل. جلست في مقعد عشوائي بالسطر 

االخير، اللمح ذلك المدعو ثيو رفيق اوفيليا يجلس بعيدا 



 بهدوء مغمضاً عينيه وال يتحدث مع احد.

 

في اول حصة لم انتبه ان كان موجودا ام ال لكن في الثانية 

التي طردت فيها لم يكن النه كان يتسكع مع رفاقه. تنهدت 

 لل التجاهل وجوده،  ثم دخول المعلم.بم

"حسناً يا اطفال، اوقفوا هراءكم واصمتوا. اللعين الذي 

انادي اسمه يقول نعم وان قال احدكم نعم عن شخص 

غائب سأرسله للمشفى بتلف قلبي هائل وتمزق في 

االوعية الدموية وكسور خطيرة وشلل دائم فهمتم؟" قال 

 بكل هدوء وبرود.

 

؟ هل هو معلم تاريخ ام سفاح مختل؟! اومأ واللعنة ما هذا

 الجميع بصمت ثقيل.

 

بدأ بذكر االسماء واحد تلو االخر، المعظم موجود 

والقليلين ال. انهى قائمة االسماء بذكر اسمي، "كاناليا 



 اوكونيل."

 

 

 

"انا قلت قولوا 'نعم' وليس 'هنا' اوكونيل" سأل بجدية، ما 

ق يا اخي.. ال بد ان خطب عقله؟ هنا او نعم ال يوجد فر

 جلده يحكه منذ الصباح.

 

اصطنعت الجدية وانا اقول، "لقد قلت اللعين يقول نعم!" 

فتح كل من في الحصة فاهه من ردي بينما رفع المعلم 

 احد حاجبيه باستنكار.

 

"يال ثقتك، ولما تظنين انك لست لعينة؟" سأل سؤاال 

خلل  فيلسوفاً واااو هل يجب ان يعاني كل مستذئب من

عقلي ما؟ اعني ان كان االلفا خاصتهم يعاني انفصام كيف 

 سيكونون هم؟



 

وهذا المعلم لقد تجاوز المعلمة آنا بالفعل، تصفيق حار له. 

 "النني لست كذلك." قلت بكل برود وبال اهتمام.

 

قهقه بسخرية ليقول، "اظن انك اكبرهم هنا.". رددت بال 

 مباالة، "ما تظنه مشكلتك."

 

استمتاع وكأنه في احد جبهات الحرب! "اذا لماذا ابتسم ب

 انتي هنا انا ادرس اللعينين فقط."

 

وقفت بجدية وانا احمل حقيبتي وقلت مسايرة له، "اذا 

 اعذرني، ال بد انهم وضعوني هنا خطأً."

 

ضحك بصوت عالي، ورد بينما كنت اسير ناحية الباب، 

 "الفصل طويل اوكونيل."

 



ية الفصل والشكر هلل، كلها اسبوعان صاح لن ابقى هنا لنها

 ونغادر. خرجت من غير ان ارد على كالمه.

 

سرت بالممر بهدوء التنهد، ماذا االن؟ امسكت بعنق 

القميص والكنزة معا الحركهما بينما ازفر بقوة، لما الجو 

 شديد الحر هكذا اليوم؟

اتجهت الحد النوافذ المفتوحة الستنشق بعض الهواء 

بحر كبير ما خطبي ال يبدو الجو في الخارج البارد، اشعر 

 بهذا الحر اشعر باني سأفقد وعيي.

 

"ابي، قلت حسناً ال تقلق.". شد انتباهي صوت احداهن، 

 النظر لالسفل ناحيتها من النافذة.

كانت ذات شعر اشقر جميل وطويل، ترتدي فستان ابيض 

ذو اكمام طويلة ويصل لمنتصف فخذيها، كانت احدى 

 ات هنا.المستذئب

 



تخرج منها هالة ال بأس بها، كانت تقف امام رجل اخمن 

انه باالربعين تعقد يديها وتميل بوقفتها بأنوثة بسبب الكعب 

 العالي الذي ترتديه.

 

حدقت بها وهي تكلم ذلك الرجل، "فيونا انتبهي ال اريد 

اخطاًء، واريدك ان تنهي موضوع تلك الرفيقة، حسنا؟" 

 همس لها بنبرة جادة.

 

"حسناً." ركب الرجل االربعيني الذي على ما اظن هو 

 والدها السيارة، بينما هي تجهمت بعدم رضا.

 

اما ان الشخص الذي تحبه حصل على رفيقة ووالدها يقوم 

بتشجيعها على الحصول عليه بالقوة او بلين، او ان 

الرابطة اخطأت بطريقة ما لتحصل على رفيقة بدل رفيق 

 شاذة بعائلته. وهو ال يريد عالقات

 



ابتسمت على الفكرة الثانية، سيكون هذا مضحكا للغاية. 

نظرت الشقراء لالعلى فجأة اتجاهي لتختفي ابتسامتي 

 وابتعد عن النافذة مكملة سيري بتوتر.

 

 

تبا كان هذا مريباً، كان علي االدعاء انني انظر لشيء 

 اخر فهي تظنني بشرية وال اسم..ع..حديثهم.

 

سير بصدمة، لينظر من كانوا به لي بريبة توقفت عن ال

واستغراب لتوقفي المفاجئ. لحظة، كيف استطعت سماع 

 محادثتهما على الرغم من انهما كانا يتهامسان؟

 

رفعت يدي باتجاه رقبتي من الخلف، ال يفترض بي 

سماعهما، ليس والختم... جاء لذاكرتي فجأة حلم ليلة امس 

 ..وااللم الذي شعرت به في رقبتي.

 



هذا مستحيل لقد كان مجرد حلم. سرت بقلق ألقرب دورة 

مياه، دخلتها وكان بها فتاتان تضعان المكياج امام مرآة 

تمتد على طول الجدار فوق عدة مغاسل متصلة ببعضها 

بالرخام الذي يثبتها، وواحدة داخل احد حجرات 

 المراحيض.

 

فتحت احد ابواب الحجرات الدخلها واغلق خلفي الباب، 

 انتظر خروجهم من هنا بتوتر، اتمنى ان اكون مخطأة.

 

 "ههههه هل فعلتي ذلك حقاً؟" قالت الفتاة االولى.

 

"نعم، لقد بقي ينظر الي بصدمة بعد ان قبلته، ثم جاءت 

حبيبته تلك من خلفنا وهي تستشيط غضباً... وتلقبه 

بالخائن وتقول دعنا نرفض بعضنا االن." قهقهت االخرى 

 باستمتاع.

 



"نرفض!! ترفض ماذا؟ كم عمرها يال الطفولة." ردت 

 االولى.

 

"ال اعلم ما عنت وال اهتم، ذلك كان ممتعا لم اضربها 

 على يدها لتهينني اما الجميع."

 

اتمنى من كل قلبي ان تأتيكي في منتصف الليل بهيئة ذئبها 

 لتنهش عظامكي، وال تبقي منكي شيئا.

 

السمع صوت الباب اكملتا محادثتيهما وهما تبتعدان 

الخارجي، خرجت مسرعة باتجاه المرآة. ابعدت شعري 

للجانب واملت رقبتي قليال  الستطيع رؤية وشم الطائر 

 بينما عيناي ترتكزان على المرآة التي تعكس صورتي.

 

دب الرعب في داخلي، لم يكن هناك اي وشم... اختفى 

الطائر، البد ان هذه مزحة. خرجت الفتاة من حجرة 



مرحاض لتتجه لمغسلة وتبدأ بغسل يديها، بينما ترمقني ال

 باستغراب لما افعله.

 

تركت شعري، اتكأت على الرخام ونظرت لالسفل ألتنهد، 

ماذا افعل االن؟ هل اتصل على مايكل... ال جدوى منه 

حتى لو اخبرته، سيهلع كاالطفال الصغار وستكون 

 مشكلتين بدل واحدة..

 

ظري للباب، كانت تلك الشقراء فتح الباب فجأة الدير ن

 التي تحادث والدها، ذات العالقة الشاذة.

 

وللمفاجأة هي اجمل بكثير مما كنت اظن، لديها قوام 

متناسق وذات بشرة حليبية وطويلة على الرغم من كعب 

 حذائها.

 

دخلت بعصبية وخلفها فتاة ما تتبعها، هل هي رفيقتها 



ترمقني باشمئزاز المزعومة؟ وقفت بجانبي تغسل يديها ل

 من االسفل لالعلى وتعيد نظراتها للمرآة.

 

فالتنزل عليها شاحنة محملة بالطوب من السماء ذات ست 

عجالت، ما خطب نظراتها هذه واللعنة، اشفق على 

رفيقتك رغم عالقتكما المقززة وتفهمي لوالدك اال انني 

 اشفق عليها من مزاجكي فقط.

 

بور مدعية غسل يدي نظرت بدوري للمرآة وفتحت الصن

بعدم اهتمام. "واللعنة من اين اتت تلك العاهرة،" صاحت 

 بعصبية مخاطبة الفتاة المرتبكة بجانبها.

 

اكملت بحنق، "قال اهتمي بأمرها قال، انها مجرد بشرية 

ضعيفة لعينة لن ينظر الى شخص مثلها يع ال استطيع 

 تخيل شخص مثلها منافسة لي انا، فيونا كوين."

 



أي فيونا، هو حتماً لن ينظر اليها انِت اجمل واقوى "اهد

وابنة طبيب المجموعة ايضا، انت افضل منها." قالت تلك 

 الفتاة بجانبها، لتزيد من جنون العظمة لديها.

 

وانا من كنت اظن مايكل مصابا به، انا اسفة اخي الصغير 

شخصت حالتك بشكل خاطئ. ويبدو انه كان الخيار االول 

 شيء شاذ بالموضوع. ال يوجد اي

 

حركت عيناي لجانبي االخر باتجاه الفتاة التي كانت معي، 

الراها تحدق بنفس النظرات خاصتي. تبادلنا النظرات 

لتحرك حاجبيها لالعلى واالسفل بمعنى 'انها مجنونة' 

 وتخرج.

 

شعرت باحدهم يخترق جمجمتي، العيد النظر لتلك 

على لالسفل ثانيةً الفيونا، ألراها تحدق بي بهدوء من اال

 لكن هذه المرة بشك.



 

اقتربت مني لتشم بغرابة. رفعت احد حاجباي باستغراب، 

ماذا تشم تحديدا نحن بدورة المياه؟ انهت شمها لتعقد 

حاجبيها من غير ان تبتعد. بينما تلك الفتاة صامتة ايضا 

 باستغراب كحالتي.

 

" همست بغرور وهي تبتسم بسخرية، "ال.. هذا مستحيل.

اياً كان ما تفكر به فهو حتما ليس جيدا، اعتلت ابتسامة 

خفيفة وجهي بعد ان اغلقت الصنبور رفعت يداي لتحدق 

 باستغراب.

 

ثم قمت بنفضهما بقوة، لتتطاير المياه في وجهها لتبتعد 

 باشمئزاز وغضب وتشتم، "ايتها العاهرة هذا مقزز يع."

 

لمياه، هذا ابتسمت بنصر وانا اخذ خطواتي خارج دورة ا

 سيعلمها درسا او اثنين.



لف احدهم ذراعه حول كتفي فجأة، النظر له باستغراب. 

 كان ذلك الشاب ذو الشعر البندقي البيتا على حسب علمي.

 

كان يبتسم بلطف ليبدأ حديثه بعفوية وراحة كأننا نعرف 

 بعضنا من سنين، "صباح الخير يا فاتنة."

 

ناليا وليس الفاتنة." ابعدت يده ببرود الرد، "اسمي كا

بربكم هل علق لقب الفاتنة برؤوسكم. ان قال اي احد اخر 

الفاتنة سأقضي عليه. من اعطى مؤخراتكم اللعينة الحق 

 في التغزل بي؟

 

 اكمل بمرح، "اال يجب ان تكوني بحصة التاريخ مع ثيو؟"

 

ما ادراه هذا ان لدي حصة تاريخ؟ هل يراقبونني؟ ال 

بشرية، هم ال يعطون البشر اي قيمة مستحيل هم يظنونني 

من ناحية الخطر. علي البقاء حذرة منهم، انهم يلتصقون 



 بي بشكل غريب!

 

اجبته بهدوء المبالي، "لقد خرجت." نظر لي بصمت 

 يظنني امزح ليصرخ بتفاجؤ، "بجدية!! لماذا؟"

 

"لم تعجبني الحصة، فخرجت النهاية." ضحك بمرح على 

 ك متذكراً شيئا.تعليقي، ليتوقف عن الضح

 

وضع يداه على كتفاي دافعا اياي لالمام بحماس، "هيا هيا 

 ما دمتي خارج الحصة بالفعل."

 

قلت بهلع، "انتظر.." لكنه تجاهلني يجرني بسرعة لالمام. 

"اه بالمناسبة انا لوكا.". من يهتم بهويتك اللعينة ال اريد ان 

التقي به....  اذهب الااااا البد انه هناك ايضاً، ال اريد ان

 اللعنة.

 



نادى لوكا باعلى صوت لديه ما ان الح ذلك االلفا 

 باالضافة لكارال واوفيليا امامنا، وهو يجرني كالغبي.

اغلقت عيناي بحسرة اللعنه بداخلي، توقفنا امامهم ليبعد 

يداه عن كتفي ويتكلم بمرح، "مرحبا يا رفاق انظروا من 

 جلبت معي."

 

ببطئ على شفتاي ما ان حدقوا تحركت ابتسامة خشبية 

بي، استطيع سماع صريرها حتى. نطقت كارال 

 باستغراب، "لكن اليست مع ثيو في حصة التاريخ؟"

 

نطق لوكا مجيبا بضحك، "لقد طردت.". اجبته ببرود نافية 

 كالمه "انا لم اطرد لقد خرجت بنفسي."

 

ضحك لوكا ليداعب شعري ويقول بسخرية، "نعم نعم 

 اليه بغضب هل يعاملني كطفلة؟ صحيح." نظرت

 



ابعدت يده وركلت رجله بقوة، ليتأوه بألم. "ااه مؤلم..." 

 دورت كارال عينيها لتنطق، "توقف لوكا، بال دراما."

 

همس بألم "انها حقا تؤلم.."، هل ضربته بقوة؟؟ حتى لو 

 فعلت ال يفترض ان تؤلمه ضربة كهذه!!

 

ق عينانا البعد عيناي انتقلت عيناي بال وعي ناحيته، لتتعان

بسرعة كاسرة تحديقنا. رفع يده ناحيتي، الرجع خطوة 

بسرعة ليتوقف معلقا يده بالهواء بتصلب من ردة فعلي 

 بينما حدق البقية بنا بهدوء.

 

نطقت كاسرة الصمت وانا اشير للمسافة بيننا، "حافظ على 

المسافة يا صاح." هكذا كي ال يعيد ما فعله البارحة اياً 

، ال استطيع ان اتعامل مع حاالت انفصامه كلها.. مرة كان

بارد ومرة يتصرف بروعة وودية.. ومرة غاضب، هذا 

 سيء لصحتي.



 

رفع لوكا يده ليغطي وجهه لتفلت ضحكته المكتومة 

مخترقة الصمت الذي حل، اعاد اليكساندر يده لجيبه. 

لتصرخ كارال بفضول قاتل، "ماذا ماذا؟ لماذا؟ ماذا حدث 

 فا ماذا فعلتما."اعتر

 

زادت قهقهات لوكا ليقول بين ضحكاته، "كيف سيفعل 

الصرح الجليدي هذا شيئا، على ابعد احتمال سيقبلها؟" عم 

الصمت لتتورد وجنتا اوفيليا الصامتة بغرابة بخجل، بينما 

 شهقت كارال بصدمة، انا من يجب ان يشعر باالحراج تباً.

 

؟ الى اي مستوى قد قال لوكا بحماس، "اين كانت القبلة

وصلتما؟" نقل نظره بيني وبين ذاك االليكساندر، رمقناه 

 كالنا ببرود لنجيب معاً "هذا ليس من شأنك."

 

نظرت له مجددا ليفعل المثل ليعم الصمت مجددا، 



ويضحك لوكا مجددا. اشحت وجهي تبا هذا محرج 

 كاللعنة.

 

ا ذهبنا نحو الكافيتيريا، حاولت الرفض لكن ذاك اللوك

المزعج ال يترك الحد الفرصة ليتنفس حتى، وضل 

 يجرني معهم.

 

جلسنا على طاولة بالكافيتيريا والكل يحدق بنا او بي، 

 الوجه الغريب على المجموعة.

 

تجاذبوا اطراف الحديث لبعض الوقت، بينما بقيت صامتة. 

اشعر كأنني احترق بجدية ما خطبي؟ ربما كان يجدر بي 

 ت التركيز بحديثم وتجاهل االمر.ارتداء شيء اخف حاول

 

رفعت نظري لتلتقي بااللفا الجالس امامي للمرة العاشرة، 

لما يحدق بي طوال الوقت؟ هل هو بسبب ما قلته عن 



 المسافة؟

 

تجاهلت تحديقه الركز بحديثهم، "اوفيليا، ال تكبري 

الموضوع ماذا حدث تحديدا لتغضبي منه هكذا؟" قالت 

 كارال بنفاد صبر.

 

كر اوفيليا فقد كانت صامتة طوال الوقت بذلك التعبير بذ

 المتجهم الحزين، هل حدث شيء بينها وبين ثيو؟

 

تنهدت بحزن لتقول والدموع تتجمع بعينيها، "انه خائن 

 اريد ان نرفض بعضنا وننتهي."

 

بقيت صامتة لوهلة، لما يبدو كالمها مألوفا... "هل ربما 

ذات الضفائر المضحكة." تتحدثين عن تلك الفتاة القصيرة 

نطقت بالمباالة دون تفكير الدخل لحديثهم الول مرة منذ 

 جلسنا.



 

نظروا لي بتساؤل، بينما شهقت اوفيليا "هذا صحيح، حتى 

انت رأيتي.." همت بالبكاء التنهد بانزعاج، ظننت انها 

ذكية وهادئة لكن تبين انها العكس تماما، طفولية ذات نسبة 

 باء.ال بأس بها من الغ

 

نطقت اهدئها بانزعاج، "توقفي عن البكاء، لقد كانت 

تخدعك." توقفت شهقاتها بتساؤل لينظر الجميع اتجاهي 

بنفس تعابير الوجه، طبعا عدى ذاك االلفا المتحجر ال 

 يحمل اي تعبير فقط يحدق.

 

تنهدت الفسر، "كانت تتحدث مع صديقتها عن كونها 

شيء كهذا." حدقت بي  انتقمت الهانتك لها امام الجميع او

 بصدمة ودون تعابير لعدة دقائق بينما ننتظر ردة فعلها.

 

عقدت حاجبيها بشدة ثم همست بغضب، "تلك العاهرة، 



سأريها سأنهش عضمها ليال وهي نائمة بغرفتها سأمحوها 

 عن الوجود."

ابتسمت بخفة على كالمها، يبدو ان امنيتي تحققت بطريقة 

 ما.

 

اتضح ان ثيو بريء وعليكما ان  "رائع حللنا االمر،

تتصالحا." نطقت كارال بارتياح، لتهز اوفيليا رأسها بخجل 

 بسبب ما قالته عن ثيو.

 

لينطق لوكا بسعادة، "بل كاناليا حلت االمر، لونا انت 

 رائعة." قال ليضع يده على كتفي بفخر.

 

"لونا من؟ لست لونا!" رائع لقد فقد عقله تماما مجنون 

م لما انا هنا االن بين ثرثارة كبيرة، طفولية ال اخر، ال اعل

 تستعمل عقلها، معتوه واالخير ذو شخصية منفصمة..

 



قاطعت اوفيليا لوكا الذي كان سيقول شيئاً بتوتر وحزن، 

"ماذا لو لم يسامحني على ما قلته له باالمس.. لقد قلت 

اشياء كثيرة..". ارحمة، اكره حركات الفتيات هذه.. 

ب ان سامحكي جيد وان لم يفعل ليلقي نفسه اعتذري وحس

 في الجحيم السابعة من يهتم!!

 

"اوفيليا اهدئي، سيكون كل شيء بخير، ثيو شخص 

طيب." نطق لدهشتي اليكساندر لها، رغم ان نبرته 

خرجت باردة شبه آمرة اال انها كانت دافئة بطريقة غريبة 

 متناقضة.

 

تها من قبل لكن جملته هذه بدت مألوفة بشكل ما! لقد سمع

 اين ومتى؟

 

ويبدو انني لم اكن الوحيدة التي صدمت من كالمه فقد 

نظر جميع رفاقه له بصدمة مماثلة حتى اوفيليا تناست 

 رفيقها الغاضب وحدقت باليكساندر بصدمة.



 

نطقت كارال وتأثير الصدمة لم يختفي من وجهها، "وااو، 

 هل كل هذا تأثيرها؟"، تأثير من؟.

 

 ا بغرابة، "هذا غريب، ال تفعلها مرة اخرى.." .ليكمل لوك

 

رد ببرود مرعب على كالمهم، "هذا ال يغير شيئا مما 

 ستعانونه اليوم لما فعلتم."

ارتعشوا جميعهم بخوف تحت نظراتي المستغربة، حتى 

انا ارتعشت لنبرته جيد فالينتقم لي النهم تركوني معه 

د عاد لطبيعته.. البارحة. قهقه لوكا بتوتر لينطق، "وها ق

 سيكون كابوساً طويالً."

 

كابوس!... اخترقت عقلي ذكرى االمس فجأة، 'اهدئي، كل 

شيء بخير.. كان مجرد كابوس.' تكرر الصوت في 

ذاكرتي.. صوت همس رجولي دافئ كسر برودة عظامي. 



واحتواؤه لي بين ذراعيه وفي احضانه، وكأن احضانه 

 خلقت الكون فيها.

 

اليكساندر، وانا انفي كل احتمال لكونه  نظرت امامي نحو

هو، وكون ما حدث لم يكن حلما عابرا. انه ابعد من ان 

يكون حقيقي اعني انظروا له.. ال يبدو من نوع الرجال 

الذين يفعلون ذلك. وايضا، لما سيفعل ذلك لي بينما 

 للمستذئبين رفقاء مقدرون!!

 

جهت كل سألت بجدية فجأة بال وعي مقاطعة حديثهم وقد و

 اهتمامي الليكساندر امامي "اين كنت ليلة امس؟"

حل الصمت اعتقد لثالث مرة هذا الصباح، كانوا ينقلون 

نظراتهم بيننا باهتمام. بينما كان يحدق بي بصمت وابادله 

 بنظرات جدية.

 

فجأة علت ابتسامة جانبية وجهه الفتح عيناي بعدم 



مفتوحة. "لم تصديق، ألسأله بسرعة بعد تذكري للنافذة ال

 تكن هناك صحيح؟؟"

 

"هناك اين؟" سألت كارال بصوت منخفض يمأله الجدية 

وفضول عارم. تجاهلتها وانا احدق بااللفا الذي يبتسم في 

وجهي بغموض. واللعنة فاليقلها وحسب ان كان في 

 غرفتي ام ال.. لما يبتسم بهذه الطريقة؟

 

ان شعرت هذا يجعل الشك ينمو داخلي.. انا عادة استيقظ 

باقل قدر من القوة، لكن ان كان هناك حقاً فهذا سيكون 

سيئا للغاية. ان لم اعد استشعر قوتهم، فأي احد يستطيع 

 الدخول لغرفتي وقتلي دون اي جهد.

 

ثم ما الذي يفعله في غرفتي وفي سريري وانا في منتصف 

 نومي.. ال ويعانقني بأي صفة ولعنة الجحيم السابعة؟

ي دون ان يظهر على وجهي، اهدئي كاناليا هدأت ما بداخل



يستحيل ان يكون هناك.. انتي ال تعنين له شيئا لما سيكون 

 هناك.

نطقت ببرود مغيرة الموضوع وانا ارجع ظهري للكرسي 

 واكتف يداي، "انسى االمر، ال اريد ان اعرف؟"

 

"تعلمين انه ال يمكنِك انهاء الموضوع بهذه الطريقة 

ت كارال باستهجان كبير، ستموت الغامضة صحيح؟" سأل

 ان لم تعلم صحيح؟

 

سألت باستغراب كبير مصطنع، "اي موضوع؟". لترد 

مفسرة بغيض كأنني شخص غبي مصاب بزهايمر، " ماذا 

اي موضوع! ، سؤالك لاللفا عن مكان..." رفعت حاجبا 

وهي تتكلم لتتوقف وهي تحدق بوجهي مدركة كوني 

 ريد ان افسر لها مقصدي.فهمت مقصدها من البداية وال ا

 

زمت شفتيها بعدم رضى، لتنقل نظراتها لاللفا الذي يبادلها 



بواحدة باردة. لتتأفأف بغيظ كبير منهية الموضوع 

 بصمتها.

 

غير لوكا الموضوع بسرعة قائال، "صحيح، هل التقيت 

بوالدك االلفا، اليكساندر؟" لكنه جعل الجو يسوء اكثر، بعد 

نظرة مرعبة ليبتلع لوكا ريقه بتوتر. ان رمقه اليكساندر ب

 ويعتذر هامسا.

 

قاطع االجواء صوت كعب لم ننتبه له سوى عند اقترابه 

 منا، كان الصوت آٍت من خلفي ليتوقف على مقربة مني.

عبست بانزعاج لكوني عرفت هويتها من غير ان استدير 

 بسبب هالتها.. انها تلك الفتاة المصابة بجنون العظمة.

 

هي العاهرة الذي تورط بها االلفا؟" قالت بنبرتها  "هل هذه

المغرورة المألوفة، ألدير رأسي بملل نحوها. من تورط 

 بمن؟



تقابلت نظرتي الباردة مع نظراتها المتكبرة، وما ان رأت 

وجهي حتى محيت االبتسامة من وجهها بصدمة كأنها 

 صفعت للتو.

 

لبقية بهمس "فيونا!" قال لوكا بنبرة محذرة، بينما تذمر ا

 يكاد يسمع من قدومها.

 

تجاهلته قائلة بنبرة غير مصدقة، "انت تلك العاهرة نفسها، 

ال اصدق.. كان علي ان اعلم شممت رائحته عليكي رغم 

 كونها خفيفة."

 

ماذا؟ شمت رائحته علي؟ ان كانت تعني ذاك الجالس 

هناك، فهذا يثبت نظرية كونه كان في غرفتي، سأحذف 

 رفتي لم اعد اريد نوافذ.النافذة من غ

 

تجاهلت شتمها لي القول بنبرة باردة وابتسامة مستفزة 



 على محياي، "هل اعرفك؟"

استشاطت غضباً لتنطق من بين اسنانها، "كيف لك ان 

تنسيني بهذه السهولة، انا من رشقتي الماء في وجهها في 

 دورة المياه." صاحت بغضب لتلتف بعض االنظار نحونا.

 

ا وكارال يكتمان ضحكاتهما بصعوبة بينما شعرت بلوك

اوفيليا اخفت ابتسامتها بصعوبة، لكن ذاك االلفا لم يفعل 

فقد علت ابتسامة خفيفة وجهه لتثبت شرف حصوله على 

 وسام اجمل تحفة فنية قد يرآها احد.

 

رددت عليها باستيعاب مزيف، "ااه، انت تلك التي تشمشم 

 في دورة المياه."

 

ن الغضب لدرجة ان جسدها بدأ يهتز. احتقن وجهها م

تقدمت مني بعينين سوداوين ألتأهب لما شتفعله. لكن 

صوته البارد الذي يبعث القشعريرة ألي احد قاطعها، 



 "فيونا.".

 

سرت قشعريرة في عامودي الفقري، النظر نحوه لكنه 

كان ينظر نحوها بعينيه المظلمتين. ال احسدها على هذا، 

دفين لنظراته المميتة فكيف لو فقد رجف قلبي بخوف 

 كانت موجهة لي!!

 

جدياً يجب ان احذر منه وابقي مسافة بيننا. انه مخيف 

كاللجحيم. نقلت نظري بهدوء لفيونا، الرى عيناها تلمعان 

وهي على وشك البكاء.. بدأت اشفق عليها رغم طباعها 

 المقرفة.

 

ثم  استدارت وابتعدت من غير ان تعلق ليعم الهدوء قليال،

 تقطعه كارال بقهقهة مستمتعة. " كاناليا، انا احبك بجدية."

نظرت لها باستغراب لتوضح اوفيليا بابتسامة ال تقل متعة 

عن صديقتها، "طول حياتي لم ارى فيونا بهذا التعبير 



 المغتاض كاالن.. اخيرا احد ما اذاقها ما تذيقه لالخرين."

 

ح جليدي اكمل لوكا، "اخيرا اصبح لحياتي معنى، صر

يذوب و نعامة ادركت انها ال تطير.". ما هذا التشبيه 

 االرعن.

 

"وغبي سيفقد حاسة نطقه." ردد اليكساندر موجها حديثه 

للوكا رادا االهانة. تجاهل لوكا نبرة اليكساندر المهددة 

ليكمل مراهنا بحياته بال اهتمام، "الفا هل انت غاضب 

لك بنفس الجملة لتلقيبي لك بالصرح الجليدي ام لوضعي 

 مع تلك النعامة؟"

"انه اخر يوم لك، احياه جيدا." رد اليكساندر على لوكا، 

لتدخل كارال المحادثة وهي تضحك ثم تعلق اوفيليا بضع 

 تعليقات بابتسامة تعلو محياها.

 

راقبتهم بهدوء، كانوا يبتسمون ويضحكون معٍا ويعلقون 



لجو حولهم بكلمات مضحكة وساخرة باستمتاع كبير، كان ا

 مرحاً وسعيداً.

 

بدى ذلك جميال للغاية ويبعث شعورا لطيفا لمن يراه، بدت 

عالقتهم قريبة وقوية... لكنني كنت كغيري فقط مشاهد 

الجل مسمى، لم اكن جزءاً من ذلك، وهذا اشعرني بوحدة 

 شديدة للغاية، وبمدى الظلم والظالم الذي اعيشه..

 

.. ان ادفع ثمن اخطاء انا لم اختر يوما ان اكون هكذا

االخرين.. ان اكون قطرة ماء زائدة فوق حاجة الكأس.. 

لم يسبق لي ان جربت شعور ان تحاط بأشخاص تعني لهم 

 شيئا كما يعنون لك..

 

ان يكون ذلك حقا مكانك الصحيح من هذا العالم الكبير 

الذي يستحيل ان اجد مكاني به.. ان تكون على قيد 

 الحياة..



 

كنت قد ولدت كشخص عادي.. هل كنت اتساءل لو 

سأحضى بعالقة كهذه؟! راودني شعور مريع وفراغ كبير 

 يحتل داخلي، كظالم كوابيسي تماما.

 

انا حتى لم احظى بعائلة فعلية تقف بجانبي وتعطيني سببا 

 للمحاربة والبقاء على قيد الحياة.

 

لطالما امي اعتبرتني شيئا لم يفترض بها انجابه، حتى ان 

ت تبتسم في وجهي وال تقول ذلك بالكلمات، اال ان كان

عيناها واختفاء ابتسامتها تماما عندما تستدير وحدهما 

 يؤكدان االمر.

 

اما ابي.. هو حتى لم يكن والدي الحقيقي. توماس 

اوكونيل، هو زوج والدتي بعد ان مات والدي الحقيقي 

وهي تحمل بي.. بعد ان انجبتني تركتني عند احد 



 ا وانا ال زلت حديثة الوالدة..وذهبت لتتزوجه..صديقاته

بعد اربعة اشهر من انجابي، عادت لي لتأخذني لبيتهما.. 

 وكانت بالفعل تحمل بمايكل..

نعم المفاجأة انا ومايكل نصف شقيقان رغم تشابهنا 

 الكبير..

لطالما كان مايكل الطفل المدلل البريء لذا هو لم يشعر 

ده ان يشعر بي.. ال اظن ان بي يوما.. رغم ذلك ال اري

شعوره بي سيجعل حياته اسهل، لذا ليبقى الفتى المدلل 

 المرح كما اعرفه.

 

راودني شعور هائج في البكاء، الكبته بداخلي واحدق بأي 

شيء اخر غيرهم.. بينما هم لم ينتبهوا لي واستمروا في 

 احاديثهم، ممتنة لذلك.

 

ء امامي، علقت تنفست بثقل وانا انظر بتشوش لكأس الما

تلك القطرة اعلى الكأس لتنزل ببطئ شديد لالسفل 



 وتتوقف قبل ان تلمس سطح الطاولة بقليل.

 

"كاناليا!" رفعت رأسي ما ان سمعت احدهم يناديني 

وكانت اوفيليا لتكمل باستغراب، "هل انت بخير؟ لقد كنتي 

 صامتة وشاردة لفترة؟"

 

مة مزيفة تنهدت بتعب القف عن الكرسي الصنع ابتسا

على وجهي وانا اهم بحمل حقيبتي، "اشعر ببعض التعب 

فحسب، سأذهب الغسل وجهي قبل ان تبدأ حصة 

الرياضيات لذا.. الى اللقاء." صنعت اكبر ابتسامة مزيفة 

استطيع اظهارها على وجهي في نهاية حديثي واهم مبتعدة 

 عنهم تحت انظارهم المستغربة.

 

امتي، خرجت من ما ان ابتعدت حتى اختفت ابتس

الكافيتيريا واتجهت لدورة المياه القريبة. كانت فارغة، 

انحنيت وغسلت وجهي بالماء ثم اغلقت الصنبور، 

 اغمضت عيناي وتنهدت طويال.



 

بحق اينشتاين كاناليا، تمالكي نفسك مررتي باالسوء.. انت 

 اقوى من ان تنهاري.

 

ته ثم رفعت عيناي للمرآة امامي، التراجع بفزع لما رأي

انكسرت المرآة فجأة لتتناثر بعض القطع على الرخام 

تحتها. اردت اغماض عيناي وابعادها لكنني لم استطع 

 كان االنعكاس يجذبني بقوة الحدق به.

 

لقد رأيته.. رأيت ما يجدر به ان يكون انعكاس صورتي 

على المرآة. لكنه لم يكن طبيعيا. كانت عيناي شديدتا 

كملها.. حتى بياضهما.. سوادا مظلما السواد.. احتواها با

 مخيفاً، كثقب اسود يؤدي الى اكثر االماكن فظاعة.

 

كانت العروق السوداء تنتشر في شحوب بشرتي الشديد 

وابتسامة مرعبة للغاية ترتسم على وجهي. ابتسامة لم 



 ارى اي شيء مرعب مثلها في حياتي بأكملها.

 

متقطعا لم تكف اطرافي عن االرتجاف، تنفسي كان 

بخوف، بقيت متصنمة في مكاني ال اعلم ما يجدر بي 

 فعله... كنت وحيدة هناك تماماً.

 

شعرت ببرودة كبيرة تغلف جسدي من الداخل، شعرت 

وكأن الظالم يلتهمني. زادت وتيرة تنفسي، شعرت 

بالضغط، هل اقلق على نفسي بسبب هذه البرودة المفاجئة 

 ام بسبب ما اراه امامي؟؟

 

عي صوت جاء من خلفي مباشرة، ليلفظ اسمي قاطع فز

 بنبرة رجولية عميقة غريبة علي، "كاناليا."

 

فزعت اكثر ليس من الشخص القابع خلفي.. بل من 

انعكاسي المرعب، تحركت يد انعكاسي لتالمس سطح 



المرآة المتكسر وكأنه زجاج نافذة تقبع خلفه شبيهة تم 

 اجراء الشعوذات عليها .

 

، وتحركت شفتاها بكالم لم يخرج صوت زادت ابتسامتها

له. شعرت بنبضات قلبي تتسارع بشكل كبير من شدة 

 الخوف.. ولم استطع التحرك ابدا.

 

فجأة لم اعد ارى شيئا، ثم ادركت انها كف يد كبيرة ودافئة 

وضعت على عيناي تحجب رؤيتي. شعرت بذراع 

تحيطني وتسحبني للخلف الشعر بجسدي يلتصق بجسد 

 من جسدي. اخر اكبر

 

احتواني ويده ال تزال تحجب رؤيتي، شعرت بأنفاسه 

تضرب شحمة اذني ليتخلل همسه مسامعي مهدئاً اياي، 

"اهدئي كاناليا.. انت اقوى من ان يتم السيطرة عليِك.. انا 

 معك لن اتركك، فقط تنفسي بهدوء."



 

استجاب جسدي لتأثير كالمه بشكل غريب.. اخذت انفاسي 

تظام واطرافي توقفت عن االرتعاش ببطئ تعود لالن

 بشدة.. من هو هذا الشخص؟

 

لم يبتعد وبقي يحضنني بقوة حتى بعد ان هدأت. لما يبدوا 

 لي انه يعلم ما يحدث؟

 

نطقت بهدوء وثبات بعد استعدت هدوئي، "الن تتركني؟". 

 سمعت قهقهة تخرج من حنجرته، ثم ابتعد ببطئ.

 

ن انعكاسي كان طبيعي حدقت مجددا بالمرآة المتكسرة.. لك

للغاية. باستثناء لوني المخطوف، وعيناي المرعوبتان.. 

والتعب البادي على وجهي. يبدو وكأن احالمي الجميلة 

 قررت الخروج للواقع قليالً.. ام انني ال زلت احلم؟؟

 



ادارني الشخص اياً كان للخلف اتجاهه مبعدا بصري عن 

لم انتبه النعكاسه  انعكاسي.. لقد نسيته تماماً، حتى انني

 خلفي.

 

" انظري لي." خاطبني شادا كل انتباهي. كان شابا اخمن 

في نفس عمر اليكساندر.. طويل لديه بنية مثالية. لكن على 

عكس اليكساندر كان يملك شعرا شديد السواد كالفحم 

تتبعثر خصله على جبينه بعشوائية رافضة اي التزام لشدة 

 نعومته.

 

عن ياقوت ازرق ذو درجة فاتحة فاتنة،  عيناه كانتا عبارة

سيقع كل من يراهما في حبه، وانتهت التحفة المثالية 

ببشرة سمراء. انه من يمكن ان تطلق عليه لقب وسيم 

 بحق.

 

 لكن السؤال هنا.. ماذا يفعل في دورة مياه الفتيات؟؟



 

كسر تحديقي به سؤاله القلق، "هل انت بخير االن؟". 

 ، ال تعتنقني اي رغبة في الحديث.اومأت بخفة دون انطق

 

" لنخرج من هنا قبل ان يدخل احد." امسك بيدي ليجرني 

خلفه خارج دورة المياه. لم يتصرف بكل هذا االهتمام؟ ال 

 اتذكر اننا التقينا حتى!!

رغم عدم ثقتي به، اال انني سرت دون اي اعتراضات 

خلفه ودون حتى ان اسال اين يأخذني. وطول سيرنا في 

لممرات، كان الجميع يحدق بنا لسبب اجهله ويلقون ا

همسات عديدة وهم يرمقوننا بفضول دون ان اكبد نفسي 

 عناء سماعها.

 

"اجلسي هنا سأعود حاال." اجلسني على كرسي عريض 

 ملتصق بحائط احد الممرات ثم ترك يدي برفق وذهب.

 



حدقت باالرض بشرود وانا اتذكر ما حدث.. هل كانت 

قد ازيل الختم بالفعل. البد انه جانبي المظلم.. تلك انا؟ ل

 ماذا ان خرج االمر عن السيطرة وانتهى بشكل فظيع؟؟

 

هل يجب علي ان ابقى في غرفتي الى ان تعود امي 

 واخبرها بامر الختم المكسور بطريقة مجهولة؟

 

ماذا لو احدثت دمارا كما فعلت وانا في الرابعة من 

 الوقت ليس مجددا..عمري؟ ال استطيع تكرار ذلك 

 

"اشربي بعض الماء." جاء صوت ذلك الشاب مجددا من 

فوقي الرفع ناظري له. كان يمد قارورة ماء جديدة 

 ناحيتي وهو يبتسم.

 

اخذتها بغرابة القول، "لما تفعل ذلك؟" رد مبتسما اكثر، 

"هذا ليس مهما االن، كل ما عليكي فعله االن هو الثقة 



السلبية تجرف وعيك وينتهي بك  بنفسك.. ال تدعي افكارك

االمر بهوة مظلمة ال تستطيعين الخروج منها.. كاناليا انت 

 لست وحيدة."

 

عقدت حاجباي باستغراب السأل بتهكم، "من انت؟" زادت 

ابتسامته لتظهر غمازة على خده االيسر كغمازتي تماماً، 

 بدى جميال للغاية.

 

 توأم."نطق مقهقها بمرح، "انا لوكاس... شقيقك ال

 

.................................................... 

 

 ...✋هاي يا جماعة اشتقتلكم

 

بعرف طول البارت وبكرة ما كان يجي واعتذر، بس 



حصلي ظرف ما قدرت امسك التلفون فيه بالمرة، 

 واعذروني مش راح احكيه...

 

بس اني ويه عدى والحمدهلل، والجامعة وخلص دوامها 

 حط مواعيد تنزيل. لهيك راح

التنزيل راح يكون كل سبت على االكيد، ومتى ما انتهي 

من بارت جديد قبل يوم السبت راح انزله وانزل كمان 

 السبت..

 

وبالنسبة لتعليقات، شكرا للي دافعوا عني بسبب تأخري 

وهللا عسل.. واللي شتموني وبهدلوني وانتقدوني بقوة 

بحب متابعين شكرا برضو بعرف انه صبركم انتهى. 

 ��روايتي جميعا شكرا للكل

 

 نرجع للبارت...

 



 هل استمتعتم به؟

 

من توقع الشخصية الجديدة لوكاس؟ وهو حتما الشخص 

المجهول الذي ذكرته كما وعدتكم سيظهر في هذا 

البارت.. من صدم بعالقته بكاناليا وهل تظنون انه يقول 

 الحقيقة؟

 

 كاناليا ومايكل.. نصف اشقاء؟؟

 

كاناليا انها تدفع ثمن خطأ غيرها، خطأ من  ذكرت

 باعتقادكم؟؟

ما سر انعكاسها المخيف ولما هذا الجانب هو اول ما 

 ظهر؟؟

 

 ختم الطائر على عنقها.. من كسره؟؟

 



فيونا؟ من مات من الضحك على استنتاج كاناليا بشأن 

 �😂�العالقة الشاذة؟ 

ل تعتقدون ما رأيكم بشخصيتها واول لقاء لها مع كاناليا؟ ه

 ��انهما ستصبحان صديقتين مستقبال؟ 

 

تناقض شعور كاناليا تارة بحرارة تذيب عظامها وتارة 

 بالبرد؟ هل له عالقة بكينونتها الحقيقية؟

 

 بطلنا اليكساندر ما رأيكم بجوانب شخصيته التي ظهرت؟

واوفيليا، هل وصف كاناليا لها بالغبية الطفولية صحيح؟ ام 

هم عالقات الحب والرومنسية ؟ ام كالهما ان كاناليا ال تف

 ربما؟

 

يبدو ماضي كاناليا حافال بالغموض، عائلتها وما فعلته في 

الرابعة من عمرها. وفي جهة اخرى اليكساندر وعالقته 

 مع والده؟



حدقت به مطوالً، انتظر منه ان يبدي اي عالمة تشير الى 

تظار ردة ان ما قاله مجرد مزحة. لكنه اكتفى باالبتسام وان

 فعلي بدوره.

 

قلت بجدية، "هل تريد ان اخذك لعيادة المدرسة، رغم انني 

 ال اظن بانها ستساعد كثيرا في حالتك."

 

قهقه على ما قلته ليقول كانه توقع ردت فعلي هذه، 

"انظري، نحن نملك ذات الغمازة ولون العينين، اال يكفي 

 هذا كإثبات؟"

 

ات الصور لفتيان من "بالطبع ال، استطيع استخراج عشر

االنترنت لديهم غمازة على خدهم االيسر وعينان 

زرقاوان." قلت بنفي قاطع، الثبت ان مزحته هذه لم تدخل 

 عقلي.

 



امسك بيدي وشدني اليه ليحثني على الوقوف، "تعالي 

للحظة،" جرني وراءه حتى عدنا لدورة المياه الخاصة 

اوقفته ساحبتاً  بالفتيات. سحبني بنية دخوله ثانيةً لكنني

 يدي.

 

نظر لي باستفهام، هل هو منحرف ام مجرد غبي؟ نطقت 

 باستغراب، "هل ستدخل دورة مياه الفتيات مجددا؟"

 

حرك رأسه اشارة الى نعم مستغرباً من سؤالي. اتضح انه 

مجرد غبي في النهاية. "للفتيات، دورة المياه ال يدخلها 

 تستطيع ان تدخلها." الفتيان وانت تبدو لي كفتى.. لذا.. ال

 

نطقت موضحة ببطئ واهز رأسي في النهاية بمعنى هل 

فهمت. رد وكأنه انتبه لالمر لتو فقط، "ااه صحيح دورة 

مياه الفتيات لم اركز في االمر كثيرا، كل ما كنت افكر به 

 ان توأمي ليست بخير."



 

هززت رأسي بتفهم، حاولت ابتسامة الصعود الى شفتاي 

منعتها. اعلم ان هذا شيء غبي لكن، ما  وبصعوبة شديدة

قاله نوعاً ما.. كان لطيفاً، وجزء ما في داخلي وجد ان 

فكرة التوأم ليست بهذا السوء، لكنني لم اسمع بوجوده من 

 قبل حتى امي لم تذكر شيئا كهذا مطلقا.

 

تحرك مغيراً اتجاهه ساحبا اياي معه السأل بملل، "الى 

 اين االن؟"

 

ريد مرآة ونحن ذاهبون لواحدة، انا ال رد باصرار، "ا

استطيع دخول دورة مياه الفتيات، لكنني استطيع دخول 

 دورة مياه الفتيان."

 

 مهالً لحظة.. هو ال يعني انني سأدخل معه صحيح!!

 



فتح باب دورة مياه الفتيان ودخل مسرعا، متشبثا بيدي 

باحكام. "انتظر لحظة.. انتظر.." همست بهلع له لكنه فقط 

 تجاهلني.

 

عندما دخلنا كان يوجد احد الفتيان يغلق بزرار بنطاله، ما 

 ان ادار رأسه لنا حتى تصنم مكانه بصدمة.

 

صرخ التوأم المزعوم عليه موبخاً، "فالتخجل، هناك فتيات 

 في المكان.. ما قلة االدب هذه."

 

نقل الشاب نظره بيني وبينه بعدم تصديق، الرفع يدي 

هي لعل وعسى انني لم اتأخر ولن الحرة واغطي بها وج

 يتعرف علي في حال تقابلنا صدفة النني حينها سأنتحر.

 

خرج الشاب مسرعاً من دورة المياه ليتركنا وحدنا. 

سحبني ناحية المرآة ووقف خلفي واضعا يداه على كتفاي. 



 كان طويال للغاية بالكاد اصل لكتفيه.

................................................................

................................................................

................. 

 

 

لوهلة ظننت بأن ذلك الشيء المشعوذ الذي يشبهني 

سيظهر، وظننت سؤاله عن ذلك حتى. لكن انعكاسي كان 

 طبيعيا كانعكاسه تماما.

 

انني ارى منحرفا  قلت بسخرية، "ارى نفسي.. اه انتظر،

 ايضاً."

صرخ بغيض، "ماااذا؟ منحرف؟! انظري لهذا الجمال 

 الفاتن.. من لن يقع بحبي؟؟"

 

"حتما الرجال لن يفعلوا ومن يمتلكن عقالً." اجبت بنبرة 



 مؤكدة تخلو من اي شك.

 

"بربك، انا لست شاذاً وايضا ال اشك بان الرجال حتى 

ي جيدا لوجهينا سيفعلون.. لكن هذا ليس موضوعنا انظر

نحن نملك المالمح ذاتها، باستثناء لون البشرة.. المكان 

 الذي كنت به كان حارقا كاللعنة فكتسبت هذه السمرة."

 

حدقت بكال مالمحنا.. كان محقا، صحيح انني انا ومايكل 

 نتشابه اكثر من انا وهذا اللوكاس.. لكنه نوعا ما يشبهني.

 

ع ان اثق به بهذه السهولة. لكن هذا ال يثبت شيئا، ال استطي

وكيف عرف مكاني ان كان توأمي.. وهو حتى لم يكن 

 مستغربا او خائفا من انعكاسي المرعب ذاك!

ال استطيع الوثوق به. بقيت صامتة لوهلة ثم رددت على 

 كالمه مختصرة كل شيء، "انا ال اثق بك.. لوكاس."

 



تنهد بتعب، "كنت اعلم ان هذا سيحصل وان علي اثبات 

ذلك بطريقة اخرى.. كنت آمل اال نلجأ لذلك فانا حقا امقته 

 بقدر عدم ثقتك بي في هذه اللحظة."

 

عقدت حاجباي بعدم فهم، طريقة الثبات ذلك!! هو لن يقوم 

بنزع سرواله او شيء كهذا كما يحصل في االفالم 

صحيح؟؟! ال يستطيع دماغي التعامل مع هذه االشياء 

 المريعة.

 

تجاه الباب، لتصل الذناي صوت قفل.. هل رفع يده فجأة ا

اقفل الباب لتوه من دون لمسه؟؟ زاد توتري، ان كان ما 

يقوله صحيحا، الن يكون مثلي؟ الن يكون هذا افضل؟ 

 اعني لن اكون وحدي مع هذا الشيء داخلي..

 

"اعلم ان المكان غير مناسب.. لكنني بحثت عنك طويال، 

ان تري هذا ستتأكدين وانا اتوق الخبارك بالكثير.. ما 

 بنفسك."



 

فتحت عيناي بصدمة، ما ان اخترق غشاء اذني صوت 

طقطقة وتكسر عظام. ثم خرج من ظهره جناحين كبيرين 

 للغاية، غطى المكان باكمله.

 

كانا جناحين مصبوغين بكال اللونين االبيض واالسود 

 بعشوائية.. انه يمتلك جناحين.. مثلي.

 

 ل يدرس مالمح وجهي."ارأيتي.. انا مثلك." قا

 

رددت بتردد والذهول يعلو وجهي، "لكن..". ليقاطع 

حديثي قائال، " اعلم، جناحيك اسودان بالكامل، هذا النني 

ورثت من امنا اكثر مما فعلت من والدنا.. عكسك تماما، 

 لكن اللون االسود بهما يثبت بان بيننا صلة."

 

ك؟" "حتى لو صدقتك، لم تذكر امي اي شيء عن وجود



سألت بتشوش، ارتفعت برودة المكان لدرجة كبيرة 

 وجسدي ايضا.

 

 

ليقترب مني ويمسك كتفاي بعد ان اختفى جناحاه وعاد لما 

كان عليه، "كاناليا، اهدأي.. سينتهي بهذا المكان كما حدث 

سابقاً وانت ستكونين المتضرر االكبر.. جسدك لم يعتد 

 القوة بداخلك،" على كل تلك القوة بعد.. الختم كان يكبت

 

 عقدت حاجباي ألسأل، "هل انت من كسر الختم؟"

 

ابتسم بارتباك لتخرج من بين شفتيه قهقهة متوترة ليرد 

 بتردد، "ليس تماماً.. كانت فكرتي لكن.."

 

قاطع حديثنا احد يحاول فتح الباب، نظرنا مالنا للباب ثم 

جدر لبعضنا ليقول بمرح متناسيا حديثنا، "حسناً، اظن انه ي



 بنا المغادرة. سنكمل في المنزل."

 

 قلت بتساؤل، "المنزل؟" هل يعني منزلي ام منزله؟!

 

رد بمرح وثقة، "انه منزلك وبطبيعة الحال نحن عائلة 

 لذلك هو منزلي ايضاً."

 

 انتصفت جفوني عيناي بملل، ال تعليق.

 

اتجه للباب ليفتحه ليخرج واخرج خلفهوانا اخطي وجهي 

لعنة على لوكاس، الم يجد سوى حمام بيداي بخجل. ال

الفتيان. لو علمت بذلك لكنت تركته يدخل دورة مياه 

 الفتيات ولم اعارض.

 

(  ू •ᴗ•  ू❁)(  ू •ᴗ•  ू❁) 



.................................................... 

 

فتحت الباب بتعب شديد، لقد عادت الحرارة لتذيب جسدي 

 مجددا. دخلت ليدخل لوكاس ورائي.

 

ن ينقل نظره في كل مكان متفحصاً اياه. بعد تلك كا

المحادثة في دورة المياه، غادرت المدرسة ولم احضر اي 

 حصص.. وال حتى الرياضيات.

 

اصر لوكاس على ذلك، كوني لم اكن اشعر بخير.. وان 

 علينا خوض حديث طويل قبل عودة مايكل.

 

دخلت غرفتي ورميت حقيبتي على السرير، خلعت الكنزة 

 قيت بالقميص. ليدخل بعدها لوكاس، "منزل جميل."وب

 

"االن، هل ستفسر اي شيء!" قلت باستعجال، اريد ان 



 اعلم.. ال اريد ان ابقى على الهامش ال اعلم شيئا.

 

قلب عينيه ليرد متهربا من الموضوع، "كاناليا، لدينا وقت 

كثير، انت تشتعلين اال ترين العرق يتصبب منك هيا 

 وبعدها نتحدث." اذهبي واستحمي

 

" ان خرجت ولم اجدك.. ستموت." هددته وانا ارمقه 

 ببرود. قلب عينيه مجددا، "بربك، اذهبي فقط."

 

شيرت وغيارات -اخذت ثياب مريحة، بنطال رياضي وتي

داخلية ودخلت الحمام. استحممت بمياه شديدة البرودة عل 

 النار المتوقدة داخلي تخمد قليال.

 

تقريبا، اشعر بارتياح شديد رغم  خرجت بعد نصف ساعة

شعوري بان جسظي قد انهك من التناقضات التي كانت 

 تصيبه.



 

خرجت وانا اجفف شعري بالمنشفة، كان لوكاس متمددا 

على سريري ويتصفح دفتر رسومي والذهول يرتسم على 

 وجهه.

 

عقدت حاجباي بضيق السحب دفتري من بين يديه، "من 

 سمح لك بفتحه؟"

 

سته ليقول بدهشة، "اللعنة رسمك مذهل.. وانا عدل من جل

من كنت اعتقد بأن رسمي جميل، اتضح بأنه خربشة 

اطفال." طغت الخيبة على نبرته في اخر كالمه لتحل 

 عقدة حاجباي.

 

 "انت ترسم؟" سألت بدهشة طفيفة وتالشى غضبي كلياً.

 

رد بابتسامة خفيفة على محياه بدى فيها كانه شخص 



"نعم، احب ان اتذكر االشخاص  مختلف عما سبق.

واالماكن التي امر بها." اجاب ببساطة ولم تختفي 

 ابتسامته.

 

علت دهشتي الجابته. انه نفس شعوري تماما، لم اخبر اي 

احد من قبل لما ارسم حتى مايكل ال يعلم، ولم اظن 

 بحياتي كلها انني سأقابل احدا يشاطرني نفس الشعور.

 

تعابيري ليقهقه قائال، "ليس زادت ابتسامته وهو يقرأ 

 سيئاً، صحيح؟"

تنحنحت العيد موقفي للبرود وعدم االهتمام ثانية واهز 

 رأسي بخفة مجيبة، "نعم حسنا، هذا لم يكن سيئاً."

 

"االن اخبرني من اللعين الذي كسر الختم؟" غيرت مجرى 

 حديثنا كليا، وعدت لموضوعنا االهم.

 



سمعيني كاناليا، انا زالت ابتسامته ليتوتر ويرتبك، "ا

سأخبرك من لكن عليكي ان تتمالكي نفسك وال تقتلي احدا 

حسنا؟ انت في وضع حساس االن وقوتك غير مستقرة 

 وانا ال انوي الموت االن."

 

 "هل ستتكلم ام اجبرك؟" سألت بحنق.

تنهد بقلة حيلة، "حسنا، حسنا، سأخبرك.. خذي نفسا 

 عميقا... انه.. مايكل."

قائق احاول معالجة كالمه في مراكز عم الصمت لد

المعالجة داخل دماغي، لكن ال يتم معالجته رغم ذلك. "هل 

 هذه احدى مزحك، من اين يعرفك مايكل واللعنة؟"

 

"انا ومايكل نعرف بعضنا منذ اول يوم لوصولكم هنا، 

طلبت منه كسر ختمك وعلمته الطريقة الصحيحة لفعل 

وافق عندما شرحت له ذلك. لم يوافق بادئ االمر، لكنه 

كوني توأمك وان والدتنا تخلصت مني النها لم تردني وانا 

ليس لدي عائلة سواكي، وانني احاول مساعدتك والختم ال 



 يساعد ابدا."

 

"والحقيقة هي؟" سألت بتركيز، اعلم بأنه لن يخبر مايكل 

 الحقيقة، او على االقل ليست كاملة.

 

اكذب بأي شيء قلته...  رفقع حاجبيه قائال بدفاع، "انا لم

عدى جزء ان والدتنا تخلصت مني.. وحدي.." قال اخر 

 كلمة بتردد.

 

"ما المفترض بهذا ان يعني؟" من ارادت ان تتخلص منه 

 ايضا؟

 

 وقف مبتعدا عن السرير، "توماس ليس والدنا كانا.."

 

عقدت ذراعاي بصبر واوضحت له ما اعرفه، "اعلم 

 ف اشقاء.."بذلك، واعلم انني ومايكل نص



 

 قاطعني مصححا كالمي، "اننا.."

 

تجاهلته الكمل، "واعلم بان والدتنا تزوجت منه بعد 

انجابي.. 'انجابنا' ورميي او رمينا ال اعلم عند احد 

صديقاتها ولم تعد سوى بعد اربعة اشهر." انهيت كالمي 

 منتظرة ان يفسر لي من اين اتى هو واصبح توأمي؟

 

 ل بدهشة."كيف علمتي بهذا؟" سأ

 

"ال اعلم انا فقط رأيته كنت العب حول صديقة والدتي 

عندما كنت بالرابعة.. ال اعلم كيف او لما اتذكر ذلك لكن 

ما ان المست يدي يدها حتى اندفعت الصور والمشاهد 

والكالم الى عقلي كأنني كنت معهم.. لكن ذلك لم يدم 

 سوى لثواني." فسرت بال مباالة

 



كي ذلك الوقت؟" سأل محققا معي "هل كان الختم علي

الزفر بضيق وارد، "ال، وانت لم تفسر شيئا انا من اسأل 

 هنا."

 

تجاهلني قائال بجدية، "كانا، ربما فهمت ما رأيته خطأً هذه 

 لم تكن الحقيقة."

 

 قلبت عيناي، "اذا ما هي يا فهيم."

 

 نظر لي بتردد لفترة القول بقلة صبر، "اال تريد اخباري؟"

 

ريدك ان تتأذي كاناليا، انا لم اقابلك الزيد المك." قال "ال ا

 بجدية .

 

خرجت من بين شفتي ضحكة ساخرة الجيب بثقة، "ليس 

عليك ذلك فقط اخبرني، اخفاء الحقيقة اسوء من اخبارها 



ولو كانت بعذا السوء." . ال يريدني ان اتأذى، ان كانت 

 امي من ولدتني ال تهتم ان تأذيت انت ستفعل؟

 

هد بيأس ليبدأ قائال، "حسنا، الحقيقة هي ان والدتنا تركت تن

ابي.. والدنا.. ليس النه مات.. هو لم يكن ميتا لتتركه، 

حينما تركته وهربت كانت تحمل بنا.. انا وانت، اثناء ذلك 

تعرفت على المدعو توماس واحبا بعضهما. لم يستطع ابي 

 ايجادها اثناء ذلك. بعد ان انجبتنا.."

 

ترددا عن اكمال ما بعد ذلك، الكمل عنه متسائلة، توقف م

 "وضعتنا عند تلك المرأة..صديقتها؟؟"

 

اخذ نفسا، "ال.. هي لم تضعنا عند صديقتها.. هي لم تكن 

 صديقتها... هي قامت ببيعنا كاناليا."

 

"ماذا؟ هل هذه مزحة.." قلت بصدمة والسخرية وعدم 



 التصديق يمأل وجهي.

 

نها الحقيقة كاناليا، هي قامت ببيعنا اكمل بوجه متجمد، "ا

الحدى الساحرات، وكان كل همها ان تتزوج من الرجل 

البشري الذي احبته وتبتعد عن كل هذا.. لكن قبل ان تفعل 

وجدها ابي، اراد قتلها.. لكنها في ذلك الوقت ساومت بنا.. 

مقابل حريتها تعطي احدنا له. ثم اختار ابي اخذي انا من 

ن بأن الطفل الذي سيرث قوته سيكون الذكر بين كالنا، ظ

وتركك لتلك الساحرة وذهب. اما والدتنا فقد قررت تركك 

لتلك الساحرة واكمال حياتها مع توماس كما خططت ولن 

يشكل ابي اي عائق بما انه تركها وذهبت. بعد اربعة 

اشهر تلقت والدتنا اتصال من تلك الساحرة تطلب منها 

لم تعد تريدك قائلة بانهك كدت الرجوع واخذك، وانها 

 تقتليها عدة مرات، لذا اضطرت والدتنا ان تعود وتأخذك."

 

لم استطع قول اي شيء، او اعطاء اي رد على كالمه.. 

انا بالفعل ظننتها ال تحبني، لكن ليس لدرجة ان تبيعني.. 



 تبيع ابنتها الوحيدة لساحرة ما، تجهل ما ستفعل بها.

 

لم كيف يجدر بردت فعلي ان كان هذا صادما، ال اع

تكون.. لكنني فقط لم استطع ان اشعر بشيء في تلك 

 اللحظة، ال شيء البتة.

 

كأنني اصبحت فارغة من الداخل، وان احد ما جاء 

ليصفعني ويقول لي هل تظنين ان ما كنت تعرفينه كان 

 فظيعاً بحقك؟ ال الحقيقة اكثر فظاعة.

 

" لكنه لم يكمل خطى لوكاس باتجاهي خطوة، "كانال...

نطقه ألسمي حتى، فقد فتح باب غرفتي فجأة ليطل منه 

 مايكل.

 

"اهال، هل تأخرت؟ اردت رؤية ردت فعلك حين يخبرك 

بانه شقيقك التوأم يال الخسارة." سأل مايكل بحماس 



 لتتغير نبرة صوته بعدها لخيبة امل.

 

لم ارد على كالمه، لم يخطر بعقلي اي شيء القوله. لم 

 ل اي شيء حتى.ارد قو

 

تنهد لوكاس بندم وهو ينظر لي، بينما صمت مايكل 

واختفت ابتسامته بعد ان قرأ الجو "يبدو انني قاطعت شيئا 

 مهما."

 

اجابه لوكاس، "ال عليك مايك،" ثم سار اتجاهي ليضع 

يديه على كتفاي ناظرا في عيني باهتمام كبير لم ارى اي 

"كانا، هناك الكثير احد في حياتي ينظر لي بنفسها ابدا. 

يجب عليِك معرفته لكنني لن اخبرك به االن بل في الوقت 

المناسب حينما تكونين مستعدة. رغم ذلك، انا اعدك بانني 

لن اؤذيِك سأبقى بجانبك دائما وسأحميكي منهم لذا ال 

 تقلقي."



 

حدقت به بصمت، ثم انزلت عيناي الهز رأسي بنعم من 

الرفع عيناي له وابتسم له  غير ان اتكلم. سمعته يتنهد،

 ابتسامة بالكاد ظهرت.

 

رفع احدى يديه ليربت على رأسي ويقول بمرح مبعدا ذلك 

الجو الكئيب، "تبدين كعجوز لم تنم منذ دهر، هيا ارتاحي 

 سنتركك االن."

 

قطبت حاجباي بعدم رضى، "عجووز!!" ركض نحو 

ب الباب اتجاه مايكل الذي يحمل تعبيرا متجمدا بشكل غري

ليصرخ قائال له، "لنهرب مايك." وغادرا بسرعة مغلقين 

 الباب خلفهم.

 

حركت رأسي يمينا ويسارا بقلة حيلة وانا اضحك عليه، 

 هذا الشخص ال يمكن ان يكون طبيعياً.



 

رميت المنشفة على السرير الرتمي بجانبها واتنهد، كردت 

فعل طبيعية ألي شخص اخر سيتألم ويبكي ويشعر 

كن في حالتي ال اشعر بأي شيء.. ربما بالخيانة بالخيانة. ل

 قليال.

 

ان كانت حاولت بيعي في الماضي، كيف تستطيع ان 

 تبتسم في وجهي بكل هذه السهولة؟

هززت رأسي مبعدة هذه االفكار عن دماغي. قال لوكاس 

ان هناك الكثير من االشياء اجهلها.. لطالما شعرت بأنني 

 ي مخطأة.ادرك كل ما حولي لكن اتضح انن

 

اغلقت عيناي بهدوء، مرت تلك اللحظة في مخيلتي دون 

سابق انذار.. عندما حملني اليكساندر بين ذراعيه، وقبلني 

 على رقبتي.

 



ابتسمت دون وعي وانا اتلمس رقبتي مكان القبلة.. ثم 

عبست وتأفأفت بقوة وانا اضرب السرير بكلتا قدماي.. لما 

 ر ذلك.اتذكر ذلك؟؟ تبا له ال اريد تذك

كاناليا هل يعجبك ذلك ام ال؟ تشتمينه وتبعدينه عنك ثم 

تبتسمين كالبلهاء على افعاله المنحرفة. هل هو الشخص 

 المصاب باالنفصام ام انِت؟ جدياً!

 

شهقت وانا ارفع نفسي عن السرير بسرعة الجلس، او 

ربما التقطت العدوى منه واصبحت منفصمة الشخصية 

 ...ايضا... الاااا ال اريد

 

قاطع مخيلتي الخصبة دخول مايكل المفاجئ، الضع يدي 

على قلبي متنهدة براحة، "ايها اللعين ارعبتني لما ال تقرع 

 الباب اوال؟؟"

 

رد بسخرية ضاحكاً، "عندما تقرعي باب غرفتي سأفعل 



انا بدوري،" لم اعلق على كالمه، في الحقيقة عنده وجهة 

 نظر.

 ، ليشهق متذكرا."قل ما تريد وارحل." قلت بملل

 

 قال مشيرا باصبعه لالسفل بهلع، "انهم هنا.."

 

 حركت رأسي بعدم فهم، "من هنا؟"

 "حبيبك ورفاقه." فسر بسخرية، مركزا على كلمة حبيب.

 

"ما الذي تهذي به، حبيب من؟" هل فقد عقله ام ماذا؟ 

 حبيب ماذا؟

 

قال متكئاً على الباب وزادت نبرته سخرية، "حبيبك من 

 اليوم، الذي قبلك امام الباب..ذاك االشهب.."ذاك 

 



تصنمت مكاني بال تصديق وفاهي يكاد يصل االرض، هل 

اخذت كليوباترا الجنسية االمريكية؟ ... لما سيكونون 

 هنا؟؟

 

حرك مايكل رأسه لالعلى واالسفل ببطئ، "نعم هو.. انه 

باالسفل االن يجلس ورفاقه في غرفة الجلوس ينتظرون 

 هم لتنزل."حبيبة صديق

 

 

.................................................... 

 

 ��هلو قايز..

 

 �💜�كل عام وانتم بألف خير يا رب 

 



 ما رأيكم بالبارت؟؟

 

% بس انا ٧٥بعرف  ��من ظن بأنني لن احدث؟؟

 وعدتكم كل سبت بالفعل.

 

اليكساندر، بطلنا الجميل صارله بارتين ما يظهر كثير، 

ارت القادم سيكون مليئاً باليكساندر.. من متشوق لكن الب

 له؟

 

 نيجي السألة البارت:

 

ظهر جزء بسيط عن الحقيقة بسيط جدا، لكن من توقع ان 

والدة كانا ستحاول بيعها واتخلص منها؟ وكيف تجدون 

 فعلها هذا؟ ولما االن تحاول حمايتها؟

 



لوكاس توأم بطلتنا الجميل، هل تعتقدون بأنه يكذب او 

 يخدع كانا؟ ما رأيكم بما قاله لها عن رغبته بحمايتها؟

 

مايكل االخ نصف الشقيق، ما سبب تعبيره ذاك؟ هل يشعر 

بالغيرة مسبقا لعالقة لوكاس وكاناليا التي لم تبدأ حتى؟ 

وكما ظننت لم يتوقع احد كونه الشخص الذي كسر الختم 

 ، من صدم؟؟��

 

ت به من اجل لوكاس ظهر بعد ان غادرت امه التي ساوم

 حريتها، لماذا تعتقدون انه فعل ذلك؟

 

ما حقيقة والد كاناليا ولما هربت امها منه؟ بل كيف انتهى 

 بهما االمر معا؟

قال لوكاس بانه لم يكن ميتا حينها؟ لماذا كذبت امها وقالت 

 بانه كان ميتا؟؟ وهل هو ميت االن؟

 



انتهى  ان كان والد كاناليا قد اختار لوكاس ليأخذه، فكيف

 بلوكاس هنا معها؟؟

 

وماذا عنى بالوريث الذي يرث قوت والدهما وليس 

 كالهما؟؟

 

راح اكتفي باالسئلة هون.. اتمنى استمتعتم بالبارت رغم 

اني احسه ممل... لكن اعدكم انه البارت القادم سيكون 

طويال ممتعا ومليئاً باالحداث.. وليس اي احداث. *تحرك 

 حواجبها*

 

% منكم ما يقرأ كالم ٥٠، اكتشفت انه صحيح شيء اخر

الكاتب هاذ الي بالتكلم فيه اخر شيء، النه كثير ناس 

سألوني متى موعد التنزيل وانا كاتبة فيه يوم السبت 

 . معلش اهم شي تقرأوا وتستمتعوا..�😂😂😂�

خرجت من مبنى المدرسة باتجاه السيارة السوداء بهدوء، 



ات غير متأكد كيف يبدأ كان لوكا يفتح ويغلق فمه عدة مر

 الحديث عن تلك البشرية دون ان ينتهي بي االمر بقتله.

 

فتح السائق الباب لي وانظاره لالرض الدخل دون اهتمام 

ويغلق الباب خلفي، بينما التف لوكا من الباب االخر 

ودخل ليجلس جانبي بدال من المقعد االمامي بجانب 

 السائق.

 

ا مريبا من عدم مجيئها." قال "الفا... اعتقد بأن هناك امر

بتوتر وجدية. هل يجب علي قص لسانه العلمه عدم حشر 

 انفه في كل شيء! ام اقطع احد اطرافه؟!

 

اشرت لسائق برأسي ليومئ ويرفع زجاجا اسود مانعا 

 للصوت يفصل الجزء االمامي من السيارة عن الخلفي.

 

هذا." "لوكا قل ما لديك دون لف او دوران تعلم انني اكره 



قلت له ببرود، ال اعلم لما صبري ينفذ بسرعة في االونة 

 االخيرة.. هل هو بسببها؟

 

قهقه لوكا بتوتر، "اليكس تعلم انني افعل ذلك ألهون من 

 مصيبة ما سأقوله."

 

 "ظننتك ستثرثر عن تلك البشرية."

 

 ابتلع ريقه بتوتر، "في الحقيقة نعم انه عن كانال..."

 

الذي دب اوصاله عندما نظرت له،  لم يكمل بسبب الخوف

 "ان نطقت اسمها مجددا ايها البيتا... سأقتلك."

 

تنهد لوكا وهو يرمقني بملل بعد ان ازاح الخوف بسرعة 

قياسية، "الفا.. مرة تقول تلك البشرية بال اهتمام ومرة 

تصاب بالغيرة لنطق رجال اخرين اسمها... حدد موقفك 



 ."جدياً هذا يصيبني بحيرة كبيرة

 

"بضع ايام في ضيافة احد سجوننا وستختفي الحيرة 

 بسرعة."

 

"هههه هذا ليس ضروريا،" رد محاوال اخفاء خوفه بفشل 

ليكمل بعد ان نظف حلقه محاوال تغيير الموضوع، "الفا.. 

 اعتقد انني سمعت شيئا عن اللونا.."

 

~luca 

 نظر لي االلفا باستفهام، اتمنى اال يقتلني. ما ان فتحت فمي

 الخبره رن هاتفه. اللعنة كان هذا وشيكا.

 

 نظر لهاتفه ببرود ليجيب ببرود وجفاء اكبر، "تكلم."

البد انه والده السيد كاسيدي، هذان االثنان يستحيل ان 

ينسجما او يتصرفا كوالد وابنه. ليس بعد ما فعله االلفا 



 كا.. اعني السيد كاسيدي باليكساندر.

 

 اليكساندر ال اعلم ما كان هو ال يستحق لقب الفا ولوال

سيحل بنا بحلول اليوم. في النهاية كون اليكساندر بهذا 

البرود والشخصية التي تظهر بال مشاعر كان بسببه.. 

 بسبب طمعه وجشعه.

 

حتى ان كان السيد كاسيدي والده، اال ان اليكساندر ال 

يشبهه البتة بل يشبه والدته اللونا السابقة ايميليا، ولوالها 

 كان اليكساندر قتل والده منذ زمن وال احد يلومه.ل

 

"افعل ذلك واعدك بانك لن ترى الغد." صدحت نبرة االلفا 

بقسوة وتهديد لتسري قشعريرة على طول عامودي 

الفقري. حدقت باليكساندر بهدوء، عندما يهدد االلفا فهو 

حتما يعني كل كلمة قالها ومهما كانت هويتك هو حتما 

 لو كانت اللونا كاناليا.. اعتقد. سيقتلك.. حتى



 

 

 

ليعصر الهاتف في يده بغضب ليتحول الهاتف المسكين 

لفتات، "سينتهي االمر بي بقتله." هسهس من بين اسنانه 

 بغضب.

 

لم اعهده يغضب هكذا من شيء كهذا، هو قليال ما يغضب 

 وعندما يغضب ستتمنى لو لم تكن موجودا.

 

كاسيدي يفعل هذا بين حين سألت بجدية، "الفا، ان السيد 

 واخر لكن.. لم انت غاضب لهذه الدرجة هذه المرة؟"

 

تنهد ليهدأ بسرعة ويهمس، "ال اعلم." اتسعت عيناي 

بتفاجؤ، في حياتي كلها لم اسمع اليكساندر يقول ال اعلم.. 

اهذا تأثيرها حقاً.. تبا ان كان هذا صحيحا فهي كالنعمة 



 التي اتت من السماء.

 

تسامتي، ربما وحدها من تستطيع دخول عالمه. اتسعت اب

فتحت فمي العلق ليقاطعني قائال بهدوء. "ابتلع لسانك 

 لوكا."

مطمطت شفتاي بعدم رضا وصمت. اعلم ان تكلمت االن 

 ربما رأسي سيصبح في حجري.

 

وصلنا امام بيت القطيع، ان ركضنا كنا سنصل بسرعة 

الهادئة اثناء لكن االلفا يفضل االستمتاع بتلك اللحظات 

 الطريق لسبب اجهله.. يا له من ممل صحيح؟

 

نزلنا ليتجه االلفا للداخل ناحية مكتبه. حينما دخلنا كان 

السيد كاسيدي يجلس امام المكتب على احد المقاعد 

ويرتشف القهوة وثيو يقف بجانب المكتب يرمق السيد 

 كاسيدي ببرود كبير.



 

يد كاسيدي، فهو ال ال بد انه حظي بمحادثة لطيفة مع الس

يترك احد بحاله، ينظر للكل باستصغار وخاصة ثيو، كون 

اليكساندر جعله البيتا الثاني بعد ان كان روج او بتعبير 

 اخر ذئباً ضاالً ال ينتمي الي قطيع.

 

والسيد كاسيدي هنا ال يعجبه ثيو لهذا السبب، ويظن انه ال 

عليه فتح يستحق ان يكون من قطيعنا، لهذا كلما رآه يجب 

 حديثه الجميل نفسه مع ثيو.

 

"ما الذي تفعله في مكتبي؟" قال االلفا ببرود من غير ان 

 ينظر للسيد كاسيدي حتى متوجها للمقعد خلف المكتب.

 

"انت تعلم ما افعله هنا، االرض الشمالية من ظمن 

ممتلكاتنا كيف تسمح الفراد من قطيع اخر بالذهاب اليها؟" 

 يكساندر.قال موجها غضبه الل



 

رمقه اليكساندر ببرود رافعا نظره اخيرا له، ليرتعب السيد 

كاسيدي للحظة. مهما كانت قوة السيد كاسيدي اليكساندر 

 اقوى منه بكثير.. بل اقوى الفا شهدته عيناي.

 

"االرض الشمالية واي قرار اتخذه او يخص القطيع ليس 

لوا لك اي شأن به، ثم االرض ملك لسايرن باالصل وهم قب

الدخول تحت حكمي بعد استرجاع ارضهم وليس حكمك 

ويحق لهم ادخال اي شخص الرضهم بعد موافقتي، هل 

هذا واضح؟" قال ببرود مخاطبا السيد كاسيدي اللمح 

 قبضته المشدودة بغيض.

 

هو يريد كل المخلوقات ان تطيعه وترضخ لذله وقوانينه 

كل شيء وجبروته، ال يعلم بان الكائنات ولدت حرة وليس 

 يأتي باالجبار.

 



 

في الماضي عندما كان السيد كاسيدي هو من االلفا كان 

والدي البيتا، وعندما اخذ اليكساندر القيادة عينني البيتا 

الجديد بطلب من ابي ومن ثم بعدها بمدة عندما وجدنا ثيو، 

نال ثيو ثقته واعجابه بجدارة ليعينه البيتا الثاني ويدخله 

بح واحدا منا. وهذا قبل ان يلتقي رسميا للقطيع ليص

 باوفيليا حتى.

 

خرج السيد كاسيدي من المكتب، لنبدأ روتين االعمال 

واالوامر وانجاز المهام وحل المشاكل سواء داخل القطيع 

 او خارجه.

 

"لوكا.. احضر كل من كارال اوفيليا وجيمس وصوفيا. 

اريدهم امامي في لحظات." كسر االلفا الصمت بهدوء 

 غرب، لما يريدهم؟الست

 



"حاضر الفا." نفذت من غير اسئلة تخاطرت معهم جميعا، 

 ليكونوا واقفين في دقائق داخل المكتب.

 

خاطب االلفا جيمس وصوفيا ببرود كعادته، "هل اجلتما 

 التدريب كما قلت؟"

 نطق كالهما بشكل آلي، "نعم الفا."

 

"جيد تستطيعان الذهاب، سأضع من يأخذ مكانكما في 

 يبهم، وجيمس اخبر كل المدربين بذلك ايضا."تدر

 "حاضر الفا." نطقا باستغراب، ليهما بالرحيل.

 

"الفا، من الذي سيدرب القطيع وصغار الذئاب مكانهم؟" 

سألت بفضول بينما بقي الباقون صامتين بتوتر، فال يبدو 

 انهم هنا ليسمعوا االمر فحسب.

 

هي تضع يدها "انتم بالطبع." اجاب ببرود لتشهق كارال و



 على قلبها، "ماذا الفا؟ لما نحن؟"

 

قاطعتها بسؤال اخر، "عندما قلت انتم لم تعنيني معهم 

 صحيح؟"

 

تجاهلنت االلفا قائال بأمر، "ثيو واوفيليا اهتما بتدريب 

 القطيع وكارال ولوكا انتما فلتهتما بامر صغار الذئاب."

 

يو عبست اوفيليا من غير ان تنطق بشيء بينما قال ث

 متفاجئا، "انا معهم؟"

 رد االلفا، "لقد شاركت في الجريمة."

 

 تذمرت، "اي جريمة؟"

 

شهقت كارال، "ال يمكن... هل تعني خدعة البحيرة؟" 



 اعترفت كارال حرفيا بغباء، الضرب وجهي بكفي بيأس.

 

عضت كارال شفتها السفلية مدركة ما فعلته لتصمت. "هيا 

اقبكم في حال تملص احد انطلقوا، لديكم اربع ساعات سأر

من واجبه فسيكون السجن بيته وكاليدس رفيقه." قال االلفا 

بجدية لننطلق بسرعة خارجين من مكتبه... اال كاليدس 

افضل الموت غرقا على ان اعلق عند رئيس السجن 

 السفاح ذاك.

 

ヽ( 'ω' )ﾉヽ( 'ω' )ﾉ 

.................................................... 

 

ددت على االرض بارهاق وانا ال استطيع تحريك تم

 عضلة واحدة. "يا رفاق.. يجب ان ننتقم."

 

ردت كارال الجالسة بجانبي تعابير وجهها تدل على انها 



خرج من افظع كوابيسها لتو، "هل فقدت عقلك، تريد ان 

 نعيد تجربة اليوم،"

 

"صحيح.. لقد رأيت شيئا مثيرا لالهتمام هذا اليوم انا 

يليا." قالت كارال لتوميء اوفيليا متذكرة. "نعم رأينا واوف

كاناليا تخرج من دورة مياه الفتيان برفقة شاب وهما 

 يمسكان بيدي بعضهما، ويقولون ان الباب كان مقفال."

 

اعتدلت بسرعة، "اذا ما سمعته كان صحيحا." قلت 

 بصوت عاٍل.

 

ة سأل ثيو باستغراب، "اذا الم تكن اللونا معكما في حص

 الرياضيات؟"

 

اجابت اوفيليا، "ال، لقد رأيناها قبل بدء حصة 

 الرياضيات."



 

رددت بسرعة، "ال لم تأتي رغم ذلك، سمعت احد الشبان 

 يتكلم صدفة بمروري بجانبه."

 

"هي لم تبدو بخير عندما كانت معنا، ربما هو احد 

معارفها واعتنى بها ال يجب ان نظن بها اي سوء." 

 قالنية.فسرت اوفيليا بع

 

لتنطق كارال بحماس متناسية التعب الذي بدى عليها قبل 

لحظات، "او ربما هو حبيبها انتقل لهنا من اجلها وعندما 

رآها مريضة البارحة اصر ان يعتني بها، ولم يخرج 

ورائهم اي احد من دورة المياه هذا يعني بأنهما كانا 

 لوحدهما." حركت حاجبيها لالعلى واالسفل بخبث.

 

 نتظر، هل يعلم االلفا؟" سأل ثيو موجها سؤاله لي."ا

 



"االن علم باالمر."... هذه لم تكن اجابتي، او اجابة اي 

 احد منا.. كانت اجابة االلفا.. واللعنة لقد سمع كل شيء.

 

تبا لقدرته هذه، ال احد استشعر هالته، وقد قلنا كالما 

 سخيفا كثيرا. لم ينطق اي منا برعب لدقائق.

 

اوفيليا الموقف، "الفا اهدأ ربما اسأنا الظن، ربما هو لتنقذ 

احد اقاربها ودخلوا بالخطأ لدورة مياه الفتيان.. وربما 

كانت مريضة وزادت حالتها سوءا عن ما غادرتنا به.. 

 كان خطأنا اننا تركناها بهذه الحالة منذ البداية، صحيح؟"

 

اكملت كارال بحماس عنها، "صحيح، اذا ما رأيكم ان 

نذهب ونزور بيتها االن لنتأكد.. سيكون االمر ممتعا. وفي 

حال انه كان حبيبها اقتله فحسب الفا." ثم نطقت كارال 

 لتفسد االمور مجددا...

 



وهكذا انتهى بنا االمر جالسين في غرفة المعيشة في بيتها 

ننتظر ان تنزل وال اعلم اي تفسير سيقولونه لها عن سبب 

 كونهم هنا االن.

 

ال اظن بأن الليلة ستسير جيدا، الننا بالفعل ولكن 

 استشعرنا وجود شخص ثالث هنا.

 

(O_O)(O_O)(O_O) 

.................................................... 

 

~Canalia 

 

وقفت مبتعدة عن السرير باتجاه مايكل الضع يدي على 

 جبينه، "ربما انت مريض؟"

 



ا اتكلم بجدية انهم ابعد يدي بانزعاج، "لست مريضا ان

 باالسفل.. وهذا غريب كاللعنة."

 

"من هنا؟" قاطعنا دخول لوكاس بسؤاله السريع ليجيب 

 مايكل بسخرية، "حبيب كاناليا ورفاقه."

 

 شهق لوكاس بصدمة طفولية، "انت تملكين حبيبا؟؟"

 اجبت بحنق، "هو ليس حبيبي."

ليجيب مايكل باستفزاز، "اذا هل تسمحين أليٍ كان 

 قبيلك؟"بت

ليشهق لوكاس ثانيةً، "قبلها ايضا،" ثم وجه انظاره لمايكل 

 وهو يقترب منه ويهمس باستمتاع، "اي واحد منهم؟"

 

 اقترب مايكل منه ليهمس بنفس النبرة، "االلفا من بينهم."

 



نظر لي لوكاس من طرف عينيه ليقول، "انها حتما تعلم 

 مع من تقضي وقتها."

ية، "هل تريدان الموت؟ اقتربت منهما الهمس بعصب

 سأستمتع بقتلكما جديا." هذا ما ينقصني مايكل آخر.

 

حدق كالهما بي بصمت لثواني عديدة العقد حاجباي 

باستغراب. ثم تبادال االنظار وهما يبتسمان ليومئا 

 لبعضهما.

 

غادر مايكل واالبتسامة ال تفارق شفاهه بينما تقدم لوكاس 

انني شعرت بعظامي  مني فجأة ليعانقني بقوة لدرجة

 تتكسر، "ما الذي تفعله؟"

 

"اهدئي قليال كانا.." ابتعد عني ليقبل وجنتاي، ثم خلع 

سترته ليبقى بقميص نوم والبسني السترة، ثم مرر يده في 

 خصل شعري.. واللعنة ما الذي يفعله؟



 

خطى للخلف بضع خطوات وهو يتفحصني بابتسامة 

تي جاهزة، لننزل." كبيرة، ليومئ بعدها برضى. "حسنا ان

امسك بيدي جارا اياي لالسفل واالبتسامة المستمتعة ال 

 تفارق من وجهه.

 

البد انه مجنون االكثر اهمية االن، لما هم باالسفل؟ لما 

 هو باالسفل؟ شعرت بتوتر بحجم فيل يغزو معدتي..

 

وجهت نظري ناحية لوكاس الذي ال يزال يمسك بيدي، 

التقت نظراتنا ابتسم وهمس،  كان يحدق بي بتفكير وما ان

 "كانا.. لقد كبرتي حقاً."

 

 "ماذا لكنك لم.."

 "اششش، لقد وصلنا." قاطني معيدا نظره لالمام.

 



"افلت يدي لما ال زلت تمسكها؟" قلت باستفهام وانزعاج، 

اشعر بأنني طفلة تحاول والدتها ايصالها لطرف االخر من 

 الشارع الرئيسي.

 

عامل مهم لزيادة انفعاالته.. االلفا  "فقط لبعض الوقت، انه

 يغضبون بسرعة في العادة." قال بحماس مفسرا.

 

"ماذا؟ قلت لك انه ليس بيننا اي عالقة." رددت بغيض 

على افعاله ليرد منهيا النقاش، "لنكتشف ذلك." ليحل 

 الصمت بيننا واستسلم الالعيبه الصبيانية.

 

قالت كارال بنفاد  دخلت محادثتهم اذناي، "اين هي كاناليا؟"

صبر، ليرد مايكل واستطيع استشعار ابتسامته المستمتعة 

من هنا، "انها مشغولة قليال باالعلى مع احدهم ستأتي في 

 اي لحظة."

قال بكالم غامض الشتمه داخلي، اللعنة عليه وعلى 



لوكاس الغبي. غبيان احمقان هذا محرج، انهما يريدان 

ا كحبيبان.. هذا محرج.. التلميح لكوني ولوكاس نفعل شيئ

 حاولت ابعاد يد لوكاس عن يدي بفشل ليقهقه بمرح.

 

ما ان دخلنا غرفة المعيشة حتى توجهت كل االنظار 

 نحونا، الغلق عيناي بتحسر.. فات االوان سيفعالنها حقا.

 

شدني لوكاس متقدما نحوهم اكثر وانا احاول التراجع 

يده حول  بفشل. وقف بقربهم ليسحبني لجانبه ثم يلف

خصري قائال بابتسامة مقربا اياي منه، "مرحبا، انتم رفاق 

 كانا عزيزتي صحيح؟"

 

ثقل الجو فجأة بشكل مخيف بينما الكل مصدوم يراقب من 

دون اي تفاعل، ليكمل لوكاس متجاهال الجو الثقيل، 

 "حبيبتي كانا بخير ليس عليكم الق..."

اندر، ثم قاطع كالمه كأس الماء التي كسرت بيد اليكس



 اصبح امامنا فجأة وعيناه تبتلعان لوكاس...

 

وما فعله تاليا لم يكن صادما فحسب.. اللعنة استطيع سماع 

 نبض قلبي اتمنى اال يسمعوه.

 

.................................................... 

 

 ✋�😂�هاي 

 

 ❤كيفكم؟ 

 

 استمتعتم بالبارت؟؟

 

 نذهب للبارت:



 

لحيلة من لوكاس، مش راح يجيب الخير مين توقع هاي ا

لنفسه ابدا.. هل تعتقده انه يشبه كانا بتصرفاته ام مايكل 

 نصف الشقيق؟

 

ماذا تعتقدون كاسيدي فعل بابنه اليكساندر واين هي والدته 

 ايميليا؟

 

 �😂�ابهروني بمخيلتكم ماذا سيفعل اليكساندر؟؟

 

بارت وبس ما بدي اكثر اسألة الني مش مقتنعة بطول ال

لهيك راح اعمله جزء ثاني وراح يكون بعد بكرة الني 

 ❤بدي اخليه طويل جدا، تحمسوا له يا قوم..

شدني لوكاس متقدما نحوهم اكثر وانا احاول التراجع 

بفشل. وقف بقربهم ليسحبني لجانبه ثم يلف يده حول 

خصري قائال بابتسامة مقربا اياي منه، "مرحبا، انتم رفاق 



 يح؟"كانا عزيزتي صح

 

ثقل الجو فجأة بشكل مخيف بينما الكل مصدوم يراقب من 

دون اي تفاعل، ليكمل لوكاس متجاهال الجو الثقيل، 

 "حبيبتي كانا بخير ليس عليكم الق..."

قاطع كالمه كأس الماء التي كسرت بيد اليكساندر، ثم 

 اصبح امامنا فجأة وعيناه تبتلعان لوكاس.

 

ال بنبرة مرعبة للغاية، رفع اليكساندر احد حاجبيه قائ

"كاناليا ماذا؟"، لم اسمعه يتحدث هكذا منذ ان التقيت به.. 

في الحقيقة لم يكن يتحدث كثيرا.. اهكذا يبدو عندما 

 يتحدث عادة؟

 

توتر الجميع بمن فيهم مايكل وانا بشدة بسبب هالة 

اليكساندر التي تتصاعد بجنون لسبب ال افهمه والجو 

رجح انه يكبح نفسه عن قتل لوكاس يصبح ثقيال للغاية، ا



بصعوبة. اهذا النه يعتقد ان لوكاس مرتبط بي؟؟ هل هو 

 معجب بي بجدية؟

 

اتسعت ابتسامة لوكاس بمرح وهو يبادل اليكساندر نظراته 

بقوة من غير ان يرمش حتى، "كاناليا حبيبتي." لسبب ما 

 استطيع رؤية قبورنا تلوح امام اعيننا.

 

ة امسك بذراع لوكاس التي تحيط ولكن اليكساندر فجأ

بخصري وابعدها بقوة، ارجح ان ذراع لوكاس انكسرت. 

"ان لمستها من االن فصاعدا او حتى نطقت اسمها عن 

طريق الخطأ ساتأكد من ان اذيقك اسوء عذاب قد يتخيله 

 اي احد."

 

نفض لوكاس ذراعه من يد اليكساندر مخفيا المه ببراعة 

لم تتزعزع ابتسامته بل استمر  لكنني بطريقة ما الحظته.

باستفزازه مقربا اياي منه اكثر، "ولما قد تهتم، لست 

حبيبها او اي شيء، انت مجرد شخص التقته منذ بضعة 



 ايام."

 

ولكن كانت ردة فعله اخر شيء توقعت ان يفعله ولست 

الوحيدة، تجمد الكل في مكانه بمن فيهم لوكاس.. خرجت 

عالية ومرعبة للغاية ممسكا من حنجرة اليكساندر زمجرة 

 بمعصمي بقوة المتني للغاية ساحبا اياي ناحيته.

 

ضمني له بقوة بيد واحدة بينما االخرى تقطر دما بسبب 

الكأس التي كسرها. كان جسده بالنسبة لجسدي كبيرا.. 

كان طويال وحتى عضالته استطيع االحساس بها لقوة 

 ضمه لي.

 

كاس وال اي احد.. فقط لم استطع الكالم، ال انا وال لو

صمتوا جميعا بوضعياتهم الغبية وكأن احدهم اوقف الزمن 

 بعد ان ورطوني بهذا الموقف شديد االحراج..

حتى ان صوت نبضات قلبي المتسارعة مألت المكان، او 



انني اتخيل ذلك. اتمنى اال يسمعوه. تحول وجهي للون 

علم ان االحمر من شدة االحراج، استطيع شم رائحته.. ال ا

كان عطرا او رائحته االصلية لكنها بطريقة ما كانت 

 مسكرة، تصيبك باالدمان خارت قواي منذ ان دخلت انفي.

 

ولشدة احراجي وتصلبي للموقف حبست انفاسي المنع 

 رائحته الرجولية من دخول مجرى تنفسي لرأتاي.

 

 

زاد الصمت بعد كلماته، بطريقة ما اصبح الموقف محرجا 

ل. حتى كارال الثرثارة صمتت ولم تعلق اكثر من قب

 بحماسها المعتاد.

 

كسر لوكاس الصمت بشهقة مصدومة مزيفة محاوال منع 

ضحكته بصعوبة، "كانا حبيبتي الم تخبري رفاقك انك 

تمتلكين توأماً، لقد تأذت مشاعري.. سأذهب ال تمنعيني." 



 واستدار راحال خارج المنزل، تاركا اياي بهذا الموقف.

 

س اللعين عندما ينتهي هذا، سأتاكد من قتله بابشع لوكا

الطرق، ساقطع اطرافه واحشرها بفمه. وسأطبخ من 

 احشائه مرقة واطعمها للعين االخر مايكل.

 

ابتعدت ببطئ عنه، لكنه احاطني بقوة اكبر مانعا اياي من 

االبتعاد. رفعت عيناي اتجاهه لالعلى لتتعانق عينانا بقوة، 

 قة غريبة.كان يحدق بي بطري

 

عيناه المسدلتان لالسفل بسبب فرق الطول بيننا وللحظة 

شعرت بان هذا لطيف. تعبيره الغريب يصعب قراءته.. 

بدى مثيرا للغاية ومسيطرا للغاية بينما انا... اشك بانني 

 اضع اغبى ردة فعل على وجهي.

 

ولثانية نسيت وجود الباقين معنا. لكن صوت لوكا 



لعمل، "تذكرت بأننا على عجلة يا المنخفض اعاد عقلي ل

رفاق، وبما ان كانال.." قطع حديثه قبل لفظ اسمي لسبب 

ما ثم اكمل مصححا اسمي بتلك الكلمة الغبية، "اللونا 

 بخير، لذا.. وداعا."

 

قال الكلمة االخيرة خارجا بعجلة هو واوفيليا وثيو جارا 

كارال التي تذمرت وهي تنظر لي ولهذا االلفا بطريقة 

المة، "اااه لما دعنا نشاهد.. يبدو االمر رومانسيا." لكنه ح

 شدها بقوة حتى خرجوا بسرعة.

 

كلماتها زادت من شعوري المحرج باضعاف حتى انني 

 شعرت بالدم يتجمع في وجنتي، النزل عيناي وابتعد عنه.

نظف مايكل حلقة للمرة المئة جاذبا انتباهنا له قائال 

تعلمون، سيكون االمر محرجا بسخرية ليزيد الطين بلة، "

 ان بقيت هنا.. انا فقط سألحق بلوكاس، وداعا."

 



وخرج هو االخر تاركا اياي معه وحدنا وهدأ المكان 

ثانيةً. لما يفعلون هذا جديا ليس وكان شيئا يجمعنا، لم 

 نلتقي سوى منذ بضعة ايام هذا محرج.

 

نطقت متراجعة عدة خطوات للخلف، جاعلة من صوتي 

عتياديا قدر االمكان واتمنى انني نجحت، "احم.. يبدو ا

ساذهب واحضر.. امم االسعافات.. االولية.. من االعلى." 

اشرت ليده ولالعلى بطريقة اجزم بانها بدت غبية للغاية 

لقدر التوتر واالحراج الذي اصابني. فاليقتلني اي احد.. 

 رجاءاً.

 

غريبة. لم ينطق وبقي ينظر لي ولتصرفاتي بذات النظرة ال

الستدير شاتمة لوكاس ومايكل بداخلي بكل الكلمات البذيئة 

 التي اعرفها.

 

 



اتجهت لحمام غرفتي الحضر علبة االسعافات الموجودة 

بها، دخلته الغلق الباب خلفي واتنفس ببطئ.. جديا ما كان 

 هذا؟! اشعر بانني في حلم طويل للغاية.

 

رطبا  اتجهت للمرآة نظرت النعكاسي، شعري ال يزال

ووجهي شاحب قليال.. لسبب ما تمنيت ان احسن شكلي 

 قبل ان انزل، مثال ان ارفع شعري و...

 

نصف جفناي عيناي بضيق وانا احدق بانعكاسي كانها فتاة 

اخرى.. ما الذي تحسنين مظهرك من اجله. اطبيعي 

افضل، انا جميلة وال احتاج الي تحسين نعم.. تصرف 

 ذلك.. ال يمكن مقاومتي.ذلك المستذئب المتيم يثبت 

 

تخبطت بالمكان.. بجدية لما يتصرف هكذا، تصرفاته 

تشعل حربا بداخلي. الم يجد رفيقته بعد؟ وان وجدها 

مستقبال هل سيتوقف عن تصرفاته التي تبين انه مراهق 

عاشق... بل في الحقيقة رجل عاشق.. تبا الفكاري التي ال 



 تزيد الطين اال بلة.

 

خرج علبة االسعافات االولية وما ان فتحت الصيدلية ال

اغلقتها حتى ظهر ذلك االنعكاس المرعب واالبتسامة 

تلوح على شفتيها الزرقاوين بشكل مخيف للغاية.. عيونها 

السوداء المظلمة بشرتها شديدة الشحول وعروقها 

 السوداء.

 

تنفست بقوة وانا احدق بذلك االنعكاس واشعر ببرودة 

 جسدي بطريقة مؤلمة.شديدة للغاية تنتشر ب

 

لم استطع ابعاد نظري عن االنعكاس.. انعكاسي انا.. 

انعكاس حقيقتي.. ما ورثته انا من والدي بينما لم يفعل 

 لوكاس.

 

اجتاحني االلم الدراكي هذا.. انا فقط هكذا، لوكاس 



مختلف، انا وحدي من تحمل الوحشية تلك بداهلها... 

 السواد المخيف.

 

ان افرح الن لوكاس ليس عليه العيش اعلم انه يجدر بي 

مع العذاب والذنب والخوف طيلة الوقت مثلي.. لكن ليس 

 بيدي حيلة، شعور الوحدة والخوف تولد داخلي تلقائيا.

 

بدأ انعكاسي يحرك شفتيه محاوال النطق بشيء، لكنني لم 

 ابقى لدقيقة اخرى العلم ما يحاول قوله..

 

لبة االسعافات خرج بسرعة من حمام غرفتي حاملة ع

االولية بصعوبة بسبب ارتجاف اطرافي. اغلقت الباب 

واتكأت عليه، لتسحبني الجاذبية االرضية بقوة لالسفل 

 جالسة.. حتى قدماي لم تعودا تحمالنني.

 

والشعور بالبرد الشديد ال يساعد، افلت علبة االسعافات 



من يدي الخفض رأسي واغلق عيناي بقوة مانعة نفسي 

ار االن.. ليس االن.. ليس وهو هنا على االقل.. من االنهي

 هو..

 

انتفض جسدي بخفة الدراكي انه هنا.. نسيته كليا. ولكن لم 

اكد افتح عيناي حتى سمعت صوته الرجولي كسمفونية 

 مهدئة، "اال زلت مريضة؟"

 

رفعت عيناي اتجاهه تلقائيا كان يقف عند باب الغرفة.. ال 

جئ بهذه الطريقة. اقترب اعلم كيف بدت تعابيري ليتفا

بخطوات ثابتة.. لم استطع ان ابدي اي ردة فعل او حتى 

ان اتحرك.. كنت خائرة وضعيفة كما لم اكن من قبل.. 

 وكم كرهت نفسي في هذه اللحظة.

 

 لم هو من يراني بهذه اللحظات؟

امسك معصمي ساحبا جسدي بقوته وحدها لالعلى 



 اي السقوط.وسرعان ما احاط بذراعه خصري مانعا اي

 

قال باستغراب وقد لمحت في نبرته القلق.. او انني بدأت 

 اهذي. "انت ترتجفين!"

 

حاولت تغيير الموضوع بطريقة غبية، ابدو غبية هذه 

االيام.. واشعر بهيبتي قد طارت بسبب ذلك. "يدك.. 

انها.." ابعدت يده التي تلف خصري ممسكة اياها بقوة 

ة جسدي، التي حسب على امل نقل الموضوع من برود

كالم لوكاس هي تأثير جانبي بسبب كبت الختم لقوتي، الى 

 يده المصابة.

 

لكن انتهى االمر بي بقطع جملتي الن يده كانت سليمة. تبا 

 لسرعة شفاء المستذئبين.

 

سحبني بسرعة حامال اياي بين ذراعاي، التقت عينانا 



لغاية.. للمرة المئة هذا اليوم ولكن هذه المرة كان قريب ل

عيناه بهذا القرب بدتا فاتنتين للغاية مظلمتين كظالم الليل.. 

 ظالم دافئا ان امكن ذلك.

 

شعرت كأن عالما اخر يكمن داخلهما، وتمنيت لو استطيع 

دخول هذا العالم. لم اشعر بنفسي وانا اخوص بهما بغير 

ادراك، بينما ال اعلم ان كان يرى عيناي الزرقاوين 

و قريبة حتى.. يستحيل ان يجابه اي بطريقة مماثلة ا

 عينين عيناه.

 

نطق بنبرة عميقة قوية ولم يكسر تحديقه القوي ذاك، "هل 

 انت مزعجة هكذا دائماً؟"

 

.................................................... 

 

 ��✋هلو قايز 



 

 ��اخباركم؟

 

 �😂😂�اللي جاه جفاف يصف عجنب هون 

 

 ❤عجبكم البارت؟

 

كرا لكل الكيكات اللي صبروا مشان هالبارت وهللا ش

 �💜�احبكم

 

وتعليقاتكم الجميلة ما تعرفوا كم تسعدني وتشجعني، وهللا 

 ❤��انكم عسل

 

 نروح للبارت:



 

اي كلمات تحبوا تهدوها لمايكل بسبب الموقف البايخ اللي 

 ��حط كاناليا فيه؟

 

تسكت ومايكل شارك في الجريمة واكيد كاناليا مش راح 

 ماذا تتوقعوا تعمل فيهم؟

 

اليكساندر.. فيه منكم من ردة فعله، من توقع ردة فعل 

 لوكاس على الموضوع؟ وغيرة اليكساندر؟

رفاق االلفا بالتأكيد يعرفوا متى ينسحبوا، عدى كارال 

طبعا.. لكن انسحاب مايكل كان محرحا بقدر الموقف الذي 

 ��وضعها مايكل به.. هذه مهمة االخوة صحيح؟

 

كيف ستكون عالقة اليكساندر وكانا؟ وهل سيكتشف كونها 

 ليست بشرية؟ ماذا سيحصل؟

 



والدة كانا، اال تشعرون ان غيابها مريب؟ ما سبب غيابها 

المتكرر كما لمحت كانا ومايكل؟ ولما مايكل يتصرف 

 ببرود اتجاه والدته، الم يكن المدلل واالحب لها؟؟

 

ادة عن اللزوم؟ هل ستبقى اال تعتقدون االوضاع هادئه زي

 ��هكذا؟ 

 

واتمنى استمتعتم بالبارت او تكملة البارت على 

واعتقد انه قصير صحيح؟؟ لكن االمر  �😅�االرجح

 ..ال تقتلوني. ��الجيد ان السبت قريب 

"هل انت مزعجة هكذا دائماً؟" خرجت الجملة من بين 

 شفتيه بعمق، بتعابير غريبة يصعب علي فهم ما يفكر به،

 وهو يحملني بين ذراعيه كأنني ال ازن شيئا.

 

ماذا يقصد بمزعجة؟ لم اضربه على يده ليهتم ألمري. 

قلت بثبات خرج ضعيفا هامدا بطريقة لم ارغب بأن 



 اظهرها، "لم اطلب منك مساعدتي."

 

علت ابتسامة شفتيه العقد حاجباي، هل يسخر مني االن؟ 

 لم اكسر نظراتنا ولم يفعل هو.

 

قرأ افكاري، "انت مريضة وال زلت ترفضين  قال كأنه

اقتراب اي احد منك." علت الدهشة عيناي بينما سار هو 

 باتجاه سريري.

 

"ماذا؟" سألت بصوت شبه هامس. وضعني بخفة على 

 السرير ليجلس بقربي.

 

امسك احدى يداي بيده متلمسا اياها بخفة، الحمر بال 

نفسي بشدة،  سبب. نظرت له بعينين مفتوحتين بينما اوبخ

 لما احمر خجال اللعنة.

 



 "انت تتجمدين؟" قال باهتمام استغربته وهو يتفحصني.

 

شعرت باالحراج من نظراته، اقدر اهتمامه الالمبرر بل 

وال انكر انه في جزء ضئيل داخلي يسعدني رغم 

المخاطرة، لكن بجدية عليه ان يتوقف.. الن ما تبقى مني 

د يهتم الفا لقطيع كبير كهذا.. ال يصدق هذا االهتمام، لما ق

 شخصا يظنه بشريا وضعيفا؟

 

رفعت نظري له وانا ابتسم بخفة وال اعلم كيف استطعت 

اظهارها، قلت بسخرية وانا اقهقه بين كلماتي،"ولما 

 تهتم؟"

 

لكن االبتسامة والسخرية محيا بظرف ثانية، كان 

 اليكساندر ينظر لي بجدية لكنه لم ينبس بأي كلمة.

 

ت نظري بتوتر ليقول فجأة متنهدا وعاقدا حاجبيه ابعد



بضيق، "رائحته تملؤك، اللعنة عليه." بدى كأنه يتكلم مع 

 نفسه وليس معي.

 

هل يقصد رائحة لوكاس... ذلك اللعين االن فهمت لما كان 

يتصرف بغرابة. سأل بصوت مرعب كأنه تذكر لتو، "من 

 كان ذلك اللعين؟"

 

با من لوكاس لما فعله، نظرت له باستغراب يبدو غاض

ولسبب ما قررت اللعب على وتر حساس. "تقصد 

 لوكاس.. انه شخص مهم لي لماذا تسأل؟"

 

عادت تلك الهالة المرعبة البتلع ريقي، وقبضته التي 

نسيت انها تمسك بيدي شدة عليها بقوة المتني، الصحح 

 كالمي سريعا، "انه شقيقي التوأم."

 

جددا الني سأقتلكما كليكما "ال تلعبي على ذلك الوتر م



 حينها." قال بتهديد وهو يقترب مني.

 

لتخرج الكلمات ال اراديا من فمي بتهكم، "وما شأنك انت 

ليس وكأننا مرتبطان؟" من تعبير وجهه الحالي اعلم جيدا 

 بانني انتهيت.

 

امسك بفكي بقوة مقربا وجهه من وجهي، حدق بعينيه 

همس، "هل تريدينني ان السوداوين بعيناي ببرود ليقول ب

 أقطع لسانك؟"

 

"ال اهتم ان كانت امرأتي بال لسان." اكمل بنبرة ثابتة 

 باردة الفتح عيني، "منذ متى وانا امرأتك؟"

 

 

سمعت لعنه للوكا من بين اسنانه، الضحك بال وعي. 

توقفت حينما خلل يده بين خصالت شعري ببطئ، ثم 



و انها لمايكل امسك بيديه سترة لوكاس التي ارتديها ا

 باالصل.. ال يهم، امسكها لينزعها الوقفه.

 

 "ما الذي تفعله؟" سألت بجدية لموقفه الغريب.

 

"انها له." اجاب ببرود واختصار شديد كان اجابته هي 

 االكثر منطقية بالعالم.

 

 "انه شقيقي." اجبت بتهكم اكبر وعدم تصديق.

 

تصديق،  "ال يهمني، رائحته ال تعجبني." حدقت به بعدم

اال يفترض به ان يكون اكثر حذرا امامي بكلماته.. اعني 

 لقد الحظت لتو انه ال يأبه ابدا لتصرفاته امامي ومايكل.

 

اجبت باكثر االجابات منطقية بالنسبة لبشري يسمع كالما 

 غريبا من مختل، "هل انت كلب لتتحسس من رائحته؟"



نزع السترة بغضب ليجيب بضيق، "الم تجدي سوى 

 لكالب، من بين جميع الحيوانات ذات حاسة الشم القوية؟"ا

 

رمى السترة بعيدا الشعر بالبرد اكثر واعقد يداي الرد 

 بسخرية، "اذا قطة، ثعلب.. امم ذئب؟"

 

نظر لي بجدية النطق وكانني ادركت شيئا ليفتح عينيه 

ظانا انني سأقول نعم ذئب، "البد ان الخيار الصحيح 

ط مع شعرك الثلجي هذا." امسكت قطة.. انت تشبه القط

خصالت شعره بيدي وانا العب بها. واللعنة كم كان شعره 

 ناعما ولطيفا.

 

وكما يقول المثل، انقلب السحر على الساحر. امسك 

بمعصم يدي الممتدة لشعره بقوة، ليجذبني ويقلبني لسرير 

 ويعتليني.

 



ابتلعت ريقي بتوتر.. كان علي ادعاء المرض والصمت 

 "مماذا تفعل؟ ابتعد." فقط،

 

ابتسم ابتسامة جانبية شلت مفاصلي ليقول بصوت رجولي 

 مثير، "هل تريدين ان اثبت لك ما انا؟"

 

"ههه هذا ليس ضروريا." قهقهت بتوتر لتزيد ابتسامته 

 اكثر.

 

وقبل ان يفعل اي شيء والشكر هلل دخل مايكل الغرفة 

ة بسرعة دون ان يطرق حتى. سأعفي مايكل من جريم

 القتل التي سأرتكبها.

 

"كانا، لم تأكلي صح..." توقف بمكانه مصدوما مما يرى 

 وهو ينقل نظراته بيني وبين اليكساندر بصدمة.

 



كان اليكساندر يرمقه ببرود وغضب ولم يتحرك من فوقي 

حتى بال اي خجل، بينما انا ارسلت له اشارات استغاثة 

 بعيناي ليلتقطها.

 

ال، "ما الذي تفعله بشقيقتي ابتعد رفع حاجباه بسخرية قائ

عنها.. اال ترى انها مريضة وترتجف من البرد!" قال 

 بتهكم.

 

اعاد اليكساندر نظره لي البادله النظر بتوتر، تنهد ليبتعد 

عني خارجا موجها كالمه لي، "سنكمل حديثنا الحقا، 

 لنرى من القط بيننا."

 

 

لست على وغادر الغرفة متجهال لطابق السفلي، بينما ج

السرير بال تعبير ومايكل يحدق بي بسخرية، ما ان سمعنا 

صوت الباب السفلي يغلق حتى علق مايكل بسخرية 



 الذعة، "قط."

 

"ال تجرؤ حتى على ذكر االمر." قلت بغضب ليرفع يداه 

 عالمة على االستسالم.

 

استدار ليخرج ليقول وهو يضحك، "اشتريت الطعام انا 

 لق الباب لينفجر ضاحكا.ولوكاس انزلي." ثم اغ

 

وضعت الوسادة على وجهي الصرخ، تبا لكم كم هذا 

 محرج.

 

(O_O)(O_O) 

.................................................... 

 

وقفت وسط مكان شديد البياض، عكس كل مرة.. كان كل 



 شيء باللون االبيض وال شيء سواه.

 

، شعرت نظرت حولي ولم ارى شيئا سوى هذا اللون

 باالرتياح لكونه ليس مظلما ككل مرة.

 

وجهت نظري امامي بعد ان لمحت شيئا، كانت فتاة بنفس 

طولي تعطيني ظهرها، ذات شعر اسود بنفس طول 

 شعري.

 

ناديتها ولدهشتي خرج صوتي هذه المرة، لكنها لم تستدر 

او تتحرك. حاولت االقتراب منها حتى وصلت خلفها 

 س كتفها لتستدير ببطئ.تماما، مددت يدي اللم

 

ما ان رأيتها حتى شهقت متراجعة عدة خطوات، عينان 

سوداوان بالكامل، بشرة شاحبة كاالموات، عروق سوداء 

 مخيفة واخيرا... وجه كوجهي تماما..



 

لقد كانت انا، تماما كانعكاسي.. ابتسمت باتساع لتحرك 

 شفتيها الزرقاوتين، "كاناليا.." صوتها كصوتي تماما!

 

شل صوتي ولم استطع اخراجه من الخوف ولم استطع 

الهرب حتى. تقدمت مني ببطئ مكملة، "ال تخافي، هم من 

 يجب عليهم الخوف."

 

 ابتلعت ريقي الخرج صوتي بصعوبة، "من انت؟"

 

قهقهة بطريقة مخيفة للغاية قائلة بهمس وقد توقفت امام 

 وجهي تماما. "انا انِت."

 

ا انا.. انها الجزء المخفي داخلي كنت اعلم منذ البداية انه

لكنني اردت سماعها تنطقه، كان هناك جزء اخر داخلي 

 يتمنى لو لم تكن انا، جزئي المخفي.



 

قهقهة مرة اخرى بنفس الطريقة هامسة بجانب اذني وهي 

تعانقني، "الم تشتاقي لرائحة الدماء، وجوههم المرعوبة 

م في كل ونظراتهم التي تتوسل الرحمة، بعثرة اشالئه

 مكان.."

 

ضربت تلك الذكرى رأسي النفي بذعر، "ال، ال لن اسمح 

 لك بتكرار ذلك، ليس مجددا."

 

قالت بسخرية، "اوه كانا لما تتحدثين لي كانني شخص 

اخر انا انت، ثم البد ان طعم ذلك االلفا سيكون لذيذا،" 

اكملت باستمتاع وخبث وقد ازدادت ابتساماها، "اتسائل 

 ضع على وجهه في اخر لحظاته؟"اي تعبير سي

 

"لن اسمح لك بفعل ذلك." قلت بغضب وانا ادفعها لتختفي 

 ابتسامتها، كشرت بغضب لتنطلق نحوي بقوة.



 

وقبل ان افعل اي شيء هي فقط.. عبرت جسدي، بل 

 االحرى دخلت به..

 

نظرت ليداي بخوف.. كانتا تتحوالن، اظافر سوداء مخيفة 

ف ذراعاي.. زادت وتيرة واللون االسود يصعد لمنتص

 تنفسي.

 

ليتحول المكان فجأة للون االسود، ويمتلئ بالمرايا.. 

انعكاس صورتي في كل مكان. كانتا عيناي سوداوين 

بالكامل، شحب جلدي وظهرت عروق سوداء.. وجناحين 

 كبيرين للغاية سوداوين كلون عينا اليكساندر بل اكثر..

 

رت باالنهيار.. شعري اليكساندر.. اتمنى لو كان هنا.. شع

ذو اللون البني الفاتح بدأ بالتغير لالسود الحالك... كخاصة 

 لوكاس.



 

صرخت باعلى صوتي، حتى احسست بحنجرتي تكاد 

 تخرج من فمي.

 

فتحت عيناي بقوة ليخترق صوت المنبه اذني. احتجت 

بضع دقائق الدرك اين انا واطفئ المنبه بتعب.. اللعنة 

 م تزداد كوابيسي فظاعة.كابوس اخر، وفي كل يو

 

جلست على حافة السرير وانا ارجع خصالت شعري 

 للخلف واتنهد، اتجهت للحمام وقبل ان افتح الباب توقفت.

 

عدت بخطاي للخلف وسحبت غطاء السرير الخذه معي 

 للحمام.

 

دخلت وتوجهت للمرآة بسرعة، وغطيتها بالغطاء. ان 

 نظر فيها.كانت ستظهر لي في المرآة اذا ال داعي ل



 ~Alexander 

 

جلست مع البقية بالكافيتيريا كالمعتاد، بينما كارال لم 

تتوقف عن طرح االسئلة هي ولوكا منذ الصباح. لكنني 

 تجاهلتهم ببساطة..

 

ان لم تتوقفا عن الثرثرة قريبا سيتوجب علي انقاص عدد 

 القطيع اثنان.

 

 "مرحبا." جاء صوت ثيو من خلف اوفيليا ليتقدم ويقف

 عند مقعد كارال المجاور الوفيليا.

 

تأفأفت كارال بانزعاج وغيرت مكان جلوسها ليجلس ثيو 

بجانب اوفيليا. خرج همس مغتاض من كارال سمعناه 

 جميعنا، "ثنائي غبي."

 



كان ثيو لوحده ولم تأتي هي معه. "اين هي؟" خرج 

 السؤال من حلقي من غير تفكير.

 

وكا، اعلم معنى تلك علت تلك االبتسامة الغبية وجه ل

 االبتسامة الغبية تماما. "اليكس، قلها ورائي.. كا..نا.."

 

"اكمل االحرف الباقية واعتبر ان اسمها كان اخر شيء 

تلفظت به في لحظاتك االخيرة." قلت ببرود ليصمت 

 مبتلعا ريقه.

 

اجاب حينها ثيو عن سؤالي بعفوية، "ناداها السيد كاليدس 

عتقد انه لن يتركها لحالها النها كانت بعد انتهاء الحصة.. ا

 ترد عليه بوقاحة."

هل نعت رفيقتي لتوه بالوقحة؟ نظرت اليه ببرود وحدة، 

لتقهقه اوفيليا بتوتر مصححة، "الفا انه ال يقصد ان كاناليا 

 وقحة انه فقط تعبير اخر لكلمة جريئة."



 

ادرك ثيو انه اهان لتوه رفيقة صديقه وااللفا خاصته 

 بسرعة بتوتر، "اعتذر..الفا."ليعتذر 

 

وقفت حينها لينظروا لي بصمت، وضعت يداي بجيبّي 

 بنطالي وسرت قاصدا الخروج من الكافيتيريا.

 

 نادت حينها كارال بفضول، "الفا،الى اين؟"

 

همس لها لوكا بسخرية ظاناً انني لن اسمعه، "الى حبيبة 

 قلبه الوقحة."

القول هامسا من لم استطع من االبتسامة من الخروج، 

غير ان استدير وانا واثق ان لوكا سيسمعني، "سأتأكد من 

 قطع لسانك الطويل لوكا."

 

صرخ من خلفي بذعر، "الفا، بربك كنت امزح. تعلم انني 



 لست جادا."

 

تجاهلته وسرت خارجا. جمعت كل تركيزي في حاسة 

شمي القوية، اللتقط رائحتها الجميلة لكنها خفيفة للغاية 

 د التقطتها.بالكا

 

تتبعت رائحتها حتى وصلت للمكتبة. هل عاقب كاليدس 

رفيقتي؟ عادة ال يواجه الطالب كاليدس بأي شكل، فهو ال 

يبدو سفاحا فقط كرئيس السجن في قطيعنا بل وبأي مكان 

 ايضا.

 

دخلت المكتبة لتتوجه انظار كل من فيها نحوي. وقف 

س وحسب. امين المكتبة حينما رآني، الشير له بالجلو

 ليجلس بتوتر.

 

تجاهلته وتتبعت رائحتها التي اصبحت اقوى من قبل 



 بكثير. اتجهت لرفوف ودخلت بينها وانا اتتبع رائحتها.

 

حتى وجدتها هناك.. تجلس على االرض في ذلك الركن 

المخفي وتنام بهدوء. انفاسها المنتظمة تخرج من بين 

 شفتيها المفتوحتان قليال.

 

خصالت شعرها الهاربة عن وجهها مددت يدي الزيل 

للخلف. لمست باصابعي وجنتها المحمرة قليال.. كانت 

 بشرتها ناعمة للغاية.

 

حركت اصابعي على عيناها، ثم وجنتها مجددا حتى ذقنها 

الصغير.. حركت اصابعي ببطئ عليه حتى وصلت 

 لشفتيها التوقف.

 

حدقت بهما قليال النفض افكاري وانهض. خلعت سترتي 

عتها عليها لتنكمش بداخل سترتي اكثر شاعرة ووض



 بالدفء.

 

يا لها من حمقاء، كيف تغفو بمكان كهذا. البارحة كانت 

مريضة و تتجمد من البرد واليوم تنام على االرضية 

 الباردة بال مباالة.

 

ألي درجة ستكون غير مبالية بحياتها؟ جلست مقابال لها 

حن انفاسها بهدوء الغمض عيني، عم الهدوء وتخللت ل

اذناي وكان هذا كافيا لي ليبعد كل شيء عن دماغي 

 ويجعلني استرخي.

 

مر بعض الوقت وقد بدأت حصة الرياضيات بالفعل، 

 لكنني لم اوقظها ولم اكلف نفسي عناء الذهاب حتى.

 

مر الوقت بهدوء، حتى قاطعه خطوات خفيفة للغاية بالكاد 

 متجة ناحيتي.تسمع. كانت خطواتها وقد استيقظت بالفعل 



 

ابقيت عيني مغلقة بفضول لما ستفعله، وشعرت بجسدها 

الصغير امامي مباشرة. شعرت بتحديقها بي ثم المست 

اصابعها رموشي بخفة. ثم شعري وابعدته عن جبهتي 

 بخفة.

 

سحبت يدها بسرعة تكتم ضحكتها، كدت ابتسم لتخيل 

 شكلها. بدت كطفلة تعبث مع شخص نائم.

 

ى ظننت بانها خفت ثانية وهي جالسة هدأت لدقائق حت

 امامي. لكنني شعرت بيداها تمسك قميصي، الفتح عيناي.

 

كانت تضغط شفتيها معا بتوتر خشية شعوري بها، وتركز 

 بشدة على قميصي.

 

نظرت لالسفل لقميصي حيث وضعت يداها. كانت تغلق 



بازرار قميصي ببطئ وخفة. اعدت انظاري لوجهها لترفع 

 اء الفاتنة نحوي.. لتتجمد مكانها.عيناها الزرق

 

لم استطع اخفاء ابتسامتي لتعلو الحمرة وجهها باحراج، 

حاولت تبرير االمر بفشل، "انا كنت.. فقط.. الجو بارد.." 

 زادت ابتسامتي ليزداد احمرار وجهها.

 

منعت ضحكتي بصعوبة، لتنطق بغيض "انسى االمر، 

 ة اخرى.سافتحها كما كانت.." وهمت بفتح قميصي مر

 

قاطع اصابعها التي تتحرك على ازرار قميصي صوت 

 حانق ميزته بسرعة، "اوكونيل.. ماذا يحدث هنا؟"

 

كان كاليدس ينظر باستغراب وحنق اتجاهها، والبد انه 

 اساء فهم الموقف.. ولم اهتم بما فهمه.

 



بل كل اهتمامي كان منصبا على ردة فعلها الظريفة. فقد 

له لتغلق عينيها وتحرك شفتيها  نظرت للجهة المعاكسة

 بلعنة ما.

 

حدق كاليدس بها بقوة قائال بشر، "هل تحاولين خلع 

 قميص االلفا؟"

لتصرخ قائلة بغيض نحوه، "كالاا، انا.." صمتت قليال 

تحاول البحث عن اقرب اجابة معقولة تدخل دماغ 

 كاليدس.

 

 

 رفع كاليدس حاجباه باستفهام وعقد يداه امام صدره قائال

 بسخرية، "انت..؟"

 

نظرت اليه تبتسم بتكلف، "انت طلبت مني ترتيب الكتب 

صحيح؟ لم يبدو 'االلفا' مرتبا لذا ساعدته على ترتيب 



قميصه." شدت على كلمة الفا العبس بغضب طفيف، لما 

 لم تقل اليكساندر؟ لست االلفا الخاص بها.

 

بقوة "ان االلفا ليس كتابا اوكونيل؟" قال يشد على كلماته 

بسبب كلماتها الوقحة اتجاهي. االن انا ال الوم ثيو لوصفها 

 بالوقحة.

 

زادت ابتسامتها تكلفا لتقول بسخرية، "حقاً؟ بدى لي كذلك 

لوهلة.. فوجهه ال يختلف كثيرا عن صفحة الورق البيضاء 

 الملطخة بالحبر."

 

رد كاليدس بحدة، "هل تريدين الموت ايتها السافلة 

 الصغيرة؟"

 

 ~Canalia 

 



نظر لي المعلم بحدة وفي عينيه ابشع سيناريو قتل قد 

يتخيله احد، لكنني لم اشعر بالخوف منه، رغم هالته 

 المظلمة هذه.. يال والء المستذئبين.

 

"ارسلك بمهمة تافهة واعود التاكد بانك انجزتها الجدك 

تعبثين باالرجاء، وخاصة مع االلفا.. يالك من وقحة ايتها 

بدى كأنه سينقض علي بأي لحظة وينهش  الصغيرة."

عظامي، لكنه تردد في اللحظة التي امسك فيها اليكساندر 

 يدي.

 

بدى المعلم متفاجئ للغاية وفقد كلماته بينما انا القيت نظرة 

 مستغربة عليه.

عينا اليكساندر توجهتا للمعلم ببرود وهدوء لينطق مخاطبا 

رغم انه االلفا  اياه، "كاليدس، ال بأس تستطيع الذهاب."

الخاص بالمعلم اال ان قوله السمه مجردا بدى غريبا 

 للغاية.

 



اتسعت عينا المعلم بدهشة ينقل نظراته بيني وبين 

اليكساندر. ثم حدق بي بتفكير عميق، لينطق بعدها باحترام 

 "امرك الفا."

علت الدهشة مالمحي، بجدية كيف يمكن لرجل كبير ان 

بالفعل بشرية وال اعلم اي  يقول لطالب حاضر. ان كنت

شيء عن عالم المستذئبين.. فحتما ستصيبني حيرة ودهشة 

 كبيرة ولن اتوقف عن التساؤل والشك.

 

ما ان اختفى المعلم بين الرفوف مبتعدا، سحبني اليكساندر 

ناحيته السقط بحظنه. حركت عيناي نحوه لتقع في فخ 

 الليل الموجود داخل عينيه.

 

معدتي، البعد وجهي عن وجهه قدر  شعرت بالتوتر يغزو

 االمكان باحراج. جديا هذا سيصيبني بسكتة قلبية.

 

شد بقبضته على يدي بينما احاط بيده االخرى خصري 



 ببطئ الشعر بتيار كهربائي يسري على جلدي.

 

 حاولت استجماع القوة بداخلي قائلة، "جديا، اتركني."

 

وجهي،  اقترب بوجهه ليهمس امام وجهي لتضرب انفاسه

"ان قلِت اسمي ساتركك." قال ببساطة بنبرة مستمتعة 

اسمعها من فمه الول مرة.. تبين ان لديه جوانب ال يمكن 

 ان تتخيلها عند اول لقاء.

 

لسبب ما شعرت باحراج كبير من لفظ اسمه، لذا ناديته بما 

يناديه به عادة رفاقه، "الفا؟!" لكنه خرج كسؤال رغم 

 عني.

 

ليظهر صف اسنانه البيضاء المثالية،  اتسعت ابتسامته

 اللعنة عليه اال يعيب مظهره شيء؟

 



شدني من خصري ناحيته اكثر الرفع يدي الحرة ناحية 

صدره لكي ال التصق به. الصق شتاه بشحمة اذني الشعر 

 بهما تتحركان قائال، "هذا ليس اسمي.. كاناليا."

 

شعرت بقشعريرة تسري على طول جلدي ما ان لفظ 

ي، وقفت الكلمات بحلقي وتجمع الدم في وجنتاي.. اسم

واللعنة ما خطبه؟ اسيفعل هذا في كل مرة يصادف ان 

 نكون وحدنا؟

 

خرج صوتي مبحوحا كانني اختنقت اختنقت لتوي بجرعة 

ماء، "الي.." قطعت كلماتي وانا اشعر بان فيلة تشن حربا 

 ضد ثيران هائجة داخل معدتي.

 

ا قرب شفتي هامسا بابتسامة حرك شفتيه لوجهي ليلصقهم

 كبيرة، "نعم، كاناليا.. اسمي."

 



 اغلقت عيناي بقوة، "اليكسا.."

 

لكن شخص اخر سبقني بلفظ اسمه صارخا رغم كوننا 

 بالمكتبة، "اليكساندر." ولم يكن سوى لوكا.

 

تصنم مكانه ما ان رآنا بهذه الوضعية المحرجة، الغمض 

وجهي في صدر  عيني بقوة كبيرة باحراج اكبر وادفن

 اليكساندر في محاولة اخيرة الخفائه عن لوكا المصدوم.

 

"اممم، انسى االمر." قال لوكا باحراج اراد االستدارة 

واالبتعاد اال ان شهقة كارال التي ظهرت لتوها زادت من 

 الموقف سوءا.

 

اكره هذا المكان، اريد الرحيل باسرع وقت ممكن. منذ ان 

 لكثير من المواقف المحرجة.التقيت به وانا اتعرض ل

 



دفنت رأسي بصدره اكثر. نداء لجميع اعدائي الراغبين 

بنسفي من على وجه االرض، انا بالمكتبة لمن اراد 

 استغالل الفرصة.

 

........................................................ 

 

 ��❤✋هلو فرندز اتس مي 

 

 شو االخبار؟ ❤ميس يو 

 

 �😂�رومانس كثير بالبارتات االخيرة؟ بعرف كأنه فيه 

لكن استمتعوا فيها النه من البارت الجاي الرعب 

 ❤والمصائب راح تبلش. 

 

واللي يعلقوا البارت قصير، تقلقوش بعرف انه قصير 



الجزء الثاني من هذا البارت راح يكون يوم االثنين.. 

وال تسألوني  ❤✋�😂�اعتذر لكل اللي عندهم مدرسة 

 ❤مساءا  ١٠شر راح انزله على ال اي ساعة بن

 

 ❤هل اعجبكم البارت؟ اتمنى نعم 

 

والحظت كثير منكم يسألني انه ايش كانا تعرف معلومات 

 كثير عن المستذئبين وما تعرف ايش يعني لونا..

 

الجواب بسيط.. كانا تعرف معلومات عامة عن الكائنات 

ها الخارقة للطبيعة فقط ک مقدار قوتها مين االقوى صفات

العامة انها ودودة شرسة تعيش وحيدة او بجموعة وهكذا.. 

وبالمقابل هي ال تعرف االشياء الخاصة بهم ک ان رفيقة 

 االلفا تسمى لونا.. وكيفية عيشهم بقطعان او تدريباتهم.

 

وبخصوص المعلم كاليدس واللي ذكرت اسمه من قبل 



على لسان اليكساندر في بارت سابق وهو رئيس السجن.. 

 غربت انه فقط شخصين الحظوا االمر.است

 

وبالنسبة للوكاس ومايكل مين اشتاقلهم؟؟ البارت القادم 

 ❤راح يكون فل اوف ذم، وبتصرفاتهم الغبية المضحكة

 

مش راح اتكلم عن المواقف البايخة الي انحطت كانا فيهم 

😂😂😂😂 

 

وشخصية اليكساندر اللي تظهر فقط امام كانا، وهللا كيوت 

 ��.. 'لالن' ❤��هالشخص 

 

ال تتعلقوا بشخصيته الحلوة لسة ما شفتم جانبه االخر الل 

 مش لطيف ..

 



وسوري مشان تجزئة البارت انا مش نايمة من يومين 

خلص بوعدكم  ❤��بسبب االرق واشعر بالتعذيب 

البارت تاع يوم السبت راح يكون قطعة واحدة 

 �🜷�كبيرة

 

البس وجدتها اخذت حماما دافئا الخرج وارتدي اي م

 امامي واخرج من غرفتي متجهة لالسفل.

 

ضربت انفي رائحة شهية، هل ال زلت احلم؟ ال مستحيل 

 احالمي ليست بهذه الجودة.

 

اتجهت لمصدر الرائحة.. المطبخ. اللمح لوكاس فيه 

وهناك عدة اطباق شهية على الطاولة. الشهق قائلة، "ان 

 ائدة."توأمي يعرف كيف يطهو، اخيرا احدنا ذو ف

 

نظر الي بابتسامة كبيرة على محياه، "صباح الخير 



 بالجميلة، اجلسي لتأكلي."

 

"صباح الخير،" كان هذا مايكل الذي دخل لتو ليتوقف 

ويشهق قائال، "ان اخي الجديد يعرف كيف يطهو، اخييرا 

 احدنا ذو فائدة." واسرع ليجلس بجانبي.

 

للهي انتما من نقل لوكاس انظاره بيننا ليضحك بقوة، "يا ا

 تبدوان توأمان، ال اصدق."

¯\_(ツ)_/¯¯\_(ツ)¯/_ 

.................................................... 

 

جلسنا في الحافلة ولدهشتي جاء لوكاس معنا قائال بانه 

انظم كطالب جديد، كان لوكاس يجلس بجانبي ومايكل 

ى بتأكيد خلفنا نائم.. بعد تعليمي لهم البارحة درسا ال ينس

 سيكون متعبا.

 



فقد وضعت دواء مسهل للمعدة في طعامهما وضال 

 مستيقظان طوال الليل... في الحمام.

 

همست للوكاس،كان هناك ما يشغل عقلي منذ اخبرني ما 

 فعلته والدتنا، "لوكاس.."

 

 "هممم" همهم بتعب وهو يغلق عينيه.

 

دفعه "بأي ثمن باعتنا والدتنا به؟ ال يبدو المال كثمن ت

 ساحرة." سألت باستغراب.

 

ليفتح عينيه ويوجههما لي بصمت، تنهظ ليقول "انت 

سريعة المالحظة.. ال لم يكن المال، تعلمين اننا ككائنات 

 خارقة لطبيعة نملك مدى عمر اطول من البشر بكثير.."

 

 "اذا.."



"وبما ان توماس بشري ووالدتنا واقعة بحبه.. لم ترد ان 

ا بسرعة لذا.. كان الثمن دم يموت ويتركها وحده

 الشيطان."

 

 نظرت له بصدمة، "ماذا؟ تمزح؟؟"

 

تنهد لينظر من النافذة للخارج مكمال بهمس، "لالسف ال، 

هي لم ترد التعامل مع الشياطين مباشرة الن التعامل معهم 

ال ينتهي اال باسوء طريقة لشخص.. وبما ان الساحرة تلك 

سود قررت المقايضة كانت تتعامل معهم ومع السحر اال

بنا كون دمائنا.. دمي نادر وانتي ال مثيل لك. لكن االمر 

انتهى كما اخبرتك قبال، لم تستطع تلك الساحرة التعامل 

 مع دمك القوي باالضافة ان السحر ال يؤثر بنا."

 

"اووه،" قلت بدهشة.. ليراودني سؤال اخر، "صحيح 

يع لوكاس،كيف علمت انت كل هذا ولم تكن سوى رض

 مثلي؟"



 

تغيرت نظرته فجأة لتصبح خاوية، ليبتسم ابتسامة بدت كل 

شيء اال ابتسامة، "تعلمين، والدنا لم يكن الطف من والدتنا 

ولم يكن العيش عنده سهال وخاصة عندما علم انني لم اكن 

 الوريث."

 

"اسفة." اعتذرت وانا امسك يده بقوة. ليربت على شعري 

 خيفة."بلطف وهو يبتسم بسعادة، "س

 

"اه صحيح، هل يعلم مايكل كوننا تعلم.." سألت بتوتر 

 واخفضت صوتي اكثر.

 

"نصف اشقاء؟" قال مكمال كالمي ألومئ بايجاب، "ال، 

انه ال يعلم.. يظن ان والدتنا لم تردنا الننا جئنا قبل 

 زواجهم وهو بعد ذلك.. افكار بريئة."

 



 ؟"قهقهة بسخرية، "ما البريء في ذلك ايها السخيف

 

وضع رأسه على كتفي مغلقا عيناه بتعب، "يكفي اصمتي 

لم انم البارحة ابدا بسبب الدواء الذي وضعته لنا.. انت 

 فظيعة."
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.................................................... 

 

دخلت اول حصة من حصصي، علي ان اعاني اليوم وفي 

 الصباح ايضا.

 

المقاعد وانا اتنهد، ليجلس بجانبي ثيو  جلست على احد

 بهدوء، "مرحبا." القى التحية بهدوئه المعتاد.

 



رددتها له بهدوء مماثل، "اهال." اصبح االمر معتادا، 

 كونهم يلتصقون بي منذ ان دخلت هذه المدرسة.

 

نظف حلقه بتوتر ليسأل بارتباك، "اذا.. ما هي.. عالقتك.. 

 متضايقا من سؤاله. مع االلفا االن؟" بدى بنفسه

 

لم استطع ان امسك نفسي الضحك. سأل باحراج، "هل 

 قلت شيئا مضحكا؟"

اكملت بضحك، "ال فقط.. يبدو انهم اجبروك على سؤالي 

 صحيح؟ فانت ال تبدو لي من النوع الفضولي."

 

ابتسم وقد زال حرجه وتوتره، "انت محقة، كانوا 

وافقت على  مزعجين بشدة ولم يدعوني انام البارحة حتى

 سؤالك."

 

ضحكنا سويا بخفة، هذه اول مرة ارى فيها ثيو يضحك 



مع شخص اخر عدى اوفيليا.. "صحيح، هل تصالحت 

 انت واوفيليا؟"

 

"نعم، لقد جاءتني تبكي وتعتذر السامحها.. وقد قالت لي 

بانك من اوضحكتي لها االمر... شكرا لونا." قال بنبرة 

 لطيفة.

 

صادف ان سمعت احداهن تتكلم "ليس عليك شكري، لقد 

باالمر.. ثم ما خطب لونا جديا؟" قلت بضيق ليتوتر ثيو 

 من جديد.

 

"ان ناديناك بكاناليا سيقتلنا االلفا.." اجاب اجابة مبهمة 

 ليدخل المعلم ذو الشخصية الغبية.

 

ان نادوني باسمي سيقتلهم؟!! اهذا يعني ان اسمي لم يعجبه 

 لهذا اطلق اسم اخر علي؟؟



 

ظف المعلم حلقه جاذبا انتباهي، ليقول "كما في كل حصة ن

سأبدأ باخذ اسماء الحضور اوال، عندما تسمعون اسمائكم 

ال تقولوا موجود او 'هنا' او حاضر او ميت.. قولوا نعم 

 فحسب.. هل فهمتم يا اغبياء؟"

 

كانا فقط تجاهليه لليوم، انه احمق انت اكبر من ذلك. 

ة منذ جئت دون اي عقبات. وهكذا مضت الحصة الول مر

 او هكذا ظننت.

 

عند انتهاء الحصة ناداني المعلم الغبي، اللعن تحت 

انفاسي.. لقد تجاهلتك فالتمضي هذا الصباح على خير ايها 

 االحمق.

 

وقفت امامه الشكل اكبر ابتسامة على وجهي، "هل 

 طلبتني؟"



"اووه يا اللهي يوجد حفرة في وجهك." قال بصدمة 

رفع حاجباي باستفهام ليصحح بهدوء مقهقها، مصطنعة. ال

 "ااه انسي االمر انها غمازة."

 

هل اضحك االن ام ماذا؟ نظرت له بملل العاود كالمي، 

 "هل طلبتني؟"

 

ابتسم باتساع، "بما انك لست من النوع اللعين خذي هذه 

 الكتب واعيديها للمكتبه.. حسنا؟"

 

واالبتسامة  ثم ناولني رزمة كتب كثيرة وثقيلة، وغادر

تشق وجهه. هل هو جاد؟ فاليحنطه احفاد الفراعنة حياً، تبا 

 له.

 

خرجت متجهة للمكتبة، وانا اللعنه في كل خطوة اخطوها. 

دخلتها ووضعت الكتب امام امين المكتبة ليوجه انظاره لي 



 باستغراب من كمية الكتب الكثيرة التي وضعتها.

 

.." ليبتسم كاتما تنفست بتعب القول، "استاذ التاريخ

ضحكه قبل حتى ان اكمل ليقول، "ااه نعم، اعذريني لكن 

عليك ارجاع الكتب لرفوفها.. ورجاءا ال تضعيها 

 بعشوائية."

 

 نظرة له عاقدة حاجباي، "هذا عملك وليس عملي."

"اعتذر لكن السيد كاليدس اصر على هذا عندما اخذ 

 الكتب من هنا." قال موضحا.

 

 لسيد كاليدس؟؟"قلت باستغراب، "ا

 اجاب بابتسامة اخرى كابحا ضحكه، "معلم التاريخ."

 

اغلقت عيناي بغضب وانا اتمتم، "فاليلعن بلعنة اغريقية 

 بقدر فظاعة شخصيته."



 

ليضحك امين المكتبة بخفوت، الرمقه بنظرة مرعبة 

ليصبت. استدرت حاملة الكتب متوجهة لالرفف، الشعر 

 مته، "حظا موفقا."بامين المكتبة وقد عادت ابتسا

 

اي حظ سيأتي من هذا السادي اللعين. وهكذا امضيت 

نصف وقت فراغي كامال وانا ارتب بالكتب ولم انتهي اال 

 واطرافي تؤلمني.

 

توجهت لذلك الركن السابق الجلس فيه مغلقة عيناي 

بتعب. ولم اشعر بنفسي اال وقد غفيت.. لكنني هذه المرة 

اكلت نصيبي من البرودة  لم احلم.. لحسن حظي. لكنني

 التي اصابت اطرافي.

 

شعرت بالدفئ لكنني لم افتح عيناي لوقت يكاد يكون 

طويال. شعرت بلمسات لطيفة على وجهي، اعتقد انني 



 احلم الول مرة بحلم لطيف..

 

لكن اللمسات سرعان ما اختفت، الشعر بالفراغ. فتحت 

 عيناي بهدوء، وفركتهما بيدي ببطئ. اين انا؟

 

كرت ما حدث العبس سقط شيء في حظني النظر له.. تذ

 كانت سترة من جلد غالي ذو لون اسود كبيرة.

امسكتها بغرابة.. من وضعها علي؟ لمن هي؟ حركت 

 قدمي لتصطدم بشيء ما..

 

نظرت امامي لتتسع عيناي بدهشة.. كان اليكساندر يجلس 

امامي متكأً بظهره على احد رفوف المكتبة، مغمضا عينيه 

 صالته الثلجية تتساقط لالسفل بحرية.وخ

 

كان يبدوا انه نائم، يرتدي جينز اسود وقميص ابيض يفتح 

 ازراره االولى.. ويبدو ان السترة تنتمي له..



 

كيف وجدني؟ ... يا له من سؤال غبي كانا انه مستذئب، 

بل والفا ايضا واالفا حواسهم مضاعفة اكثر من اي 

 مستذئب عادي.

 

ان يبحث عني؟ تسللت ابتسامة على السؤال هو هل ك

شفتاي المحوها بسرعة. ال تبتسمي، انت اقوى من هذا 

 كانا.

 

اقتربت منه ببطئ وخفة محاولة عدم اصدار صوت. 

جلست امامه وانا اتأمل وجهه.. يا اللهي يبدو بريئا للغاية 

 وهو نائم، جميييل.

 

رفعت يدي اتجاه وجهه، اللمس باصبعي رموشه السوداء 

يلة، ثم حركتها باتجاه خصالت شعره الحركها ببطئ الطو

 عن وجهه.



وضعت يدي بسرعة على فمي مانعة ضحكتي من 

الخروج بصعوبة، اللعنة ابدو كطفلة في الحادية عشر من 

 عمرها، وانا اتنمر على هذا االلفا الظريف النائم.

 

تنهدت بخفة مبعدة يدي عنه محدقة به بهدوء، كيف يمكن 

.. صحيح انه لم يقلها بلسانه لكن تصرفاته ان يقع في حبي

توحي بذلك.. اعني االمر برمته ليس منطقيا.. وال يدخل 

 عقلي ابدا.

 

حدقت به من االعلة لالسفل والعكس وحركت راسي 

لليمين واليسار بحسرة على نفسي. وقعت عيناي على 

 ازرار قميصه الثالث االولى المفتوحة.

 

بشرته ابيض من بشرتي..  وجسده كان ابيضا واللعنة لما

لن اعلق انسي االمر. وثم ماذا مع هذه االزرار كان يفتح 

 الزر االول فحسب لما هذا التطور السريع..



وضعت يدي على فمي بصدمة.. هل هذا يعني ان ذلك 

سيتطور لالزرار الباقية حتى ينتهي االمر به بالقدوم من 

 دون قميص؟!

 

صه فحسب.. من هذا غير صائب.. سأغلق زرارات قمي

 اجل المصلحة العامة وقلوب العذارى.

 

مددت يداي ببطئ لقميصه الغلق اول زرار، ثم الزرار 

 الذي يعلوه ثم اخر زرار..

 

رفعت عيناي قبل ان اغلقه لوجهه التأكد انه ال زال 

نائما.. تصنمت مكاني ما ان رأيت حدقتاه تحدقان بي 

 بصمت...

 

 م لتوه.. ماذا رأى؟هل كان مستيقظا منذ البداية؟ ا

 



علت شفتيه ابتسامة جانبية، لتصعد الحمرة وجنتاي. 

حاولت تفسير االمر له، "انا كنت.. فقط.. الجو بارد.." 

 لكنني زدت الموقف احراجا، وابتسامته ازدادت.

 

الهمس بغيض، "انسى االمر، سافتحها كما كانت.." 

هممت بفتحها لتتوقف يدي عند الزرار الثالث حتى 

 ات قلبي توقفت..نبض

"اوكونيل.. ماذا يحدث هنا؟" كان هذا صوت معلم 

 التاريخ..

 

 استطيع الموت االن بكل سرور.

 

 

.................................................... 

 



 ❤��مرحبا 

 

 ❤❤اعتذر عن التأخر واتمنى عجبكم البارت

 

مش راح اتكلم هالمرة كثير الني تأخرت والكل يستنى 

 ارت من االسبوع الفائت.الب

 

وبخصوص مواعيد تنزيل البارتات االغلبية اختار انه 

يكون طويل ويوم السبت، لهيك ان شاءهللا راح يكون 

 هيك.

"ال اصدق عيناي.. يال المشهد الرومانسي اعيدوه من 

البداية.. ماذا فاتني؟" صاحت كارال بحماس وفضول 

ية وقد فاتها مشهد هائل، كأنها تشاهد احد االفالم الرومانس

 رائع.

 

لم انطق بشيء، لم ارفع رأسي عن صدر اليكساندر 



حتى.. بأي وجه سأفعل فهذا اكثر موقف محرج مررت به 

 في حياتي.

 

 كل هذا بسبب رجل الثلج هذا وشخصياته المزدوجة.

 

همس لوكا باحراج مخاطبا كارال، "كارال يكفي لنذهب 

 فحسب."

 

اكثر شيء مستحيل ال تستطيع تذمرت كارال قائلة كأن هذا 

فعله، "هل جننت؟ كيف استطيع ترك هذا المشهد المثير 

 النادر بين االلفا ذو المشاعر الجليدية ور..."

قاطع لوكا جملتها حامال اياها على كتفه رغما عنها 

بصمت، لتصيح متذمرة وشاتمة له بكل الشتائم التي 

 تعرفها وحتى التي ال تعرفها ليتركها.

 

تجاهلها مبتعدا عنا، البد انه شعر باالحراج اكثر مني لكنه 



 لكونه الطرف الثالث الذي دخل.

 

ابعدت راسي عن صدره، وحررت معصمي من قبضته 

بسرعة البتعد عنه. لكنه اعادني ساحبا اياي من خصري 

ليقول بابتسامة كبيرة، "لم تقولي اسمي بعد." قالها وكأن 

فهم ليسوا كذلك بالنسبة شيئا لم يحدث. ان كانوا اصدقائه 

 لي، وال يعجبني ان يراني احد في موقف كهذا.

 

حدقت به وعقدت حاجباي الرد بغيظ وثقة، "البد انه 

 احمق صحيح؟"

 

خمدت ابتسامته قليال، الصنع ابتسامة فورا على وجهي. 

هذا االحمق، ال يهمني ان كان الفا او امحوتيب حتى فال 

 احد يسخر مني.

 

دي النتهي مستلقية على االرض. وقد كان فجأة انقلب جس



ذاك االليكساندر فوقي واضعا كلتا يداه على االرض 

 بجانبّي ينظر لي بابتسامة خفيفة على شفتيه.

 

تدلت خصالته الثلجية لالسفل، بينما حدق بي بنظرة 

غريبة ليقول بنبرة بذات الغرابة. "في البداية تلقبينني 

الملطخة بالحبر وبعدها  بالقطة ثم صفحة الكتاب البيضاء

 احمق،"

 

ابتلعت ما بحلقي بتوتر، هل هو غاضب؟ اعني ربما اكون 

 تماديت قليال.. قليال فقط.

 

ادخل احدى يديه في خصالت شعري ليحركها ببطئ به 

متلمسا نعومته. بينما عينيه الزمت وجهي ليقول بنبرة 

 ارعبتني لسبب ما، "كيف يجب ان اعاقبك؟"

كانا فكري كيف ستخرجين من هذه  نعم.. انه غاضب.

 الورطة...



 

بادلته التحديق بصمت.. اراد مني قبل قليل لفظ اسمه. ان 

لفظت اسمه ربما يهدأ وينسى االمر.. صحيح هذا سيعتبر 

هزيمة لي.. لكن ال زال افضل من عقابه المجهول وال 

 اراهن بحياتي على عقاب المستذئبين.

 

ت يده عن التحرك، بل قلت بهدوء، "اليكساندر.." توقف

 شعرت بتصلب جسده كله ما ان لفظت اسمه.

 

شعرت بتوتر فجأة لردة فعله.. اعني لما قد يكون السمه 

هذا التأثير اال ينادونه عادة بهذا.. ربما ال يفعلون فهم دائما 

 ما ينادونه الفا.

 

 

شعرت بالتوتر اكثر. ليقترب ويضع جبينه على جبيني 

برة ثقيلة، "ال تلفظي اسمي مغمضا عينيه هامسا بن



 مجددا... ال اعلم ان كنت سأستطيع السيطرة عليه حينها."

 

عم الصمت المكان، بينما هو ضل على تلك الوضعية ولم 

يتحرك. اكان يقصد ذئبه ب ال استطيع السيطرة عليه؟ هل 

 هذا تأثيري عليه ام انها ردة فعل طبيعية لمستذئب؟

 

ى؟ شعرت بالتشوش من ولما سيكون لي تأثير عليه حت

 تصرفاته ولم انبس بكلمة..

 

فتح عينيه بهدوء ليهمس بعد مدة، "ستبدأ حصة اللغة 

 االنجليزية.."

فتحت عيناي باستفهام لعدة ثواني، التذكر ان لدي حصة 

لغة انجليزية تاليا. انتظروا لحظة، ال تقولوا لي انه يعلم 

 جدولي ايضا؟؟ ام انه..

ي قائلة، "لست معي في تلك ابعدت يده بصدمة عن فم

 الحصة ايضا صحيح؟"



 

مرت ثواني، ليحمر وجهي خجال.. كان وجهه قريبا للغاية 

وفكرة انه تنفس انفاسي زادت من ارتباكي واحراجي.. 

 حتى انني حبست انفاسي من غير ان اشعر.

 

اقترب ليطبع شفتيه بجانب شفتاي بقبلة خفيفة طويلة.. او 

يناي بقوة وتعود معركة الفيلة بدت لي طويلة.. الغلق ع

 والثيران مجددا داخل معدتي.

 

ابتعد عني مبتسما ساحبا اياي معه لنقف، "علينا الذهاب.. 

 قبل ان افقد سيطرتي بجدية هذه المرة."

 

لم ارد على كالمه، بل لم اتحرك حتى ولم اتبع خطواته. 

ليتوقف ويستدير لي، وكان كل ما رمقته به الصدمة مع 

 حاجبي.انعقاد 

 



هل قبلني لتوه؟ اعني.. هل قبلني لتوه؟ صحيح انها لم تكن 

قبلة على الفم لكن الزالت قبلة؟؟ وما خطب امر السيطرة 

 هذا؟

 

 ابتسم قائال بثقة، "اهي قبلتك االولى؟"

 

هه، االن هو يسخر مني؟ عذرا ايها السيد لكنني ال استقبل 

ية قائلة القبالت العشوائية من اي احد. كتفت يداي بسخر

بثقة اكبر، "بالطبع ال.. اتظن انك الرجل الوحيد في 

 العالم؟"

 

اختفت ابتسامته، لتتحول نظراته للغضب والبرود فجأة.. 

سرت نحوه تحت انظاره المنتظرة، التخطاه بسرعة 

 خارجة من المكتبة.

 

لن اقف هناك ببالهة ثانيةً منتظرة ان يقوم بحركة اخرى. 



 الفا غبي.

 

ヾ(❀╹◡╹)ﾉﾞヾ(❀╹◡╹)ﾉﾞ 

................................................... 

 

 ~Luca 

 

تبا، كم هذا محرج. ذلك الصرح الجليدي لما لم يقل شيئا 

عن كونه يريد االختالء برفيقته؟ كيف ساريها وجهي بعد 

 هذا؟

 

على االرجح انها محرجة اكثر مني، فقد حشرت وجهها 

 بصدر االلفا لتخفي احراجها.

ح.. منذ متى وااللفا يتصرف هكذا؟ انا اعتقدت انه صحي

عندما يجد رفيقته ستصاب بتصحر في المشاعر لشدة 



 برودة مشاعره.

 

 

جاءت صورته وهو ينظر لمدى احراج اللونا لعقلي.. كان 

يبتسم باستمتاع. انا لم اره يبتسم هكذا من قبل.. انا لم اره 

 يبتسم مطلقا حتى منذ ذلك اليوم.

 

ا فعله السيد كاسيدي به شيئا هيناً.. لذا ال استغرب لم يكن م

حقا تحوله لرجل بارد هكذا. انا مسرور انه وجد كاناليا.. 

ربما هي تستطيع جعله سعيدا.. اتمنى فقط اال تحدث 

 مصيبة.

 

"لوكا ايها الوغد دعني لقد ابتعدنا بالفعل.." دخل صراخ 

من شدة كارال الذني كالصاروخ. انا لم اعد اشعر باذني 

 صراخها.. اعتقد ان سمعي تضرر.

 



تجاهلتها الدخل الحد الصفوف الفارغة وارميها ارضاً بال 

اهتمام. تاوهت بصوت عالي لتقف موجهة اصبعها نحوي 

بغضب، "هل تظن بانك ستمنعني هكذا؟ ال تنسى انني 

 سريعة بالجري لن افوت الكثير.."

 

نت استخدمت سرعة ذئبي الصل اليها.. حتى وان كا

سريعة فانا اسرع منها. طرحتها ارضا قائال بتحدي، 

 "على جثتي فقط ستصلين هناك."

 

كشرت عن انيابها كقطة متشردة قائلة بنفس النبرة 

 المتحدية، "يسرني تقطيعك، بيتا لوكا."

 

حدقنا ببعضنا بتحدي. ليقاطع تحديقنا هذا صوت 

ضحكات. نظر كالنا لمصدر الصوت، كانا اوفيليا وثيو.. 

بينما اوفيليا تنحني لشدة ضحكها، ثيو نظر لنا بابتسامة 

 ساخرة يكتم ضحكه.



 

 ليقول بذات السخرية، "اذا انعتبركما االن ثنائي؟"

نظرنا انا وكارال مجددا لبعضنا، الالحظ مدى قربنا من 

بعضنا.. فجأة صنعنا كالنا تعابير متقززة لنبتعد عن 

 بعضنا بسرعة.

 

د ال. من قد يرانا كثنائي انا وهذا قالت بقرف، "يع، بالتأكي

 الشيء؟" قالت مشيرة لي في نهاية حديثها.

 

الرد بنفس النبرة المتقززة، "حتى ان خرج نيوتن من قبره 

قائال ان الجاذبية في الحقيقة هي كارال وليست الجاذبية 

 االرضية، يستحيل ان اواعدها او اكون اي شيء لها."

 

غضب، لتنطق اوفيليا مهدئة تبادلنا انا وكارال نظرات ال

 االجواء. "بربكما، االمر ليس بهذا السوء انتما.."

 



 نطقنا انا وكارال في نفس الوقت، "اياكي ان تكمليها."

 

لتعود اوفيليا للضحك مجددا ويقهقه ثيو. انا وكارال ثنائي؟ 

ما ان تخيلت ذلك حتى مرت قشعريرة باكمل جسدي. 

 سي، مقرف.نفضت تلك االفكار المقززة من رأ

 

فجأة توقفت بجدية، لمحاولة احدهم النشاء اتصال عقلي 

 معي. توقف ثالثتهم ينظرون الي.

 

فتحت االتصال العقلي معه، كان احد الحراس المكلفين 

 بحراسة القطيع...

 

ما ان سمعت ما قاله حتى اتسعت عيناي بصدمة. صرخت 

بصدمة واعتقد انني قلته بصوت عاٍل من غير ان ادرك، 

 هل اخبرت االلفا؟""

 



'بيتا لوكا، ال لقد حاولت عدة مرات، لكنه فقط حظرني 

 عن عقله.'

 

 'حسنا، انا سأخبره سنكون هناك خالل ثواني.'

 

حظرت االتصال حينها لتسأل كارال بتوجس، "ماذا حدث 

 لوكا؟"

 

نظرت لهم بجدية النطق، "احدهم اشعل حريقاً ببيت 

 المجموعة.."

 

الكمل مخاطبا ثيو بجدية، "ثيو  شهقت اوفيليا بصدمة

اذهب واسبقنا انت واوفيليا وكارال لبيت القطيع، ساذهب 

 البلغ االلفا ونلحق بكم."

 

هز رأسه بايجاب الغادر باتجاه االلفا، اللعنة هذه اول مرة 



يتعرض القطيع من الداخل للهجوم، لم يستطع اي احد من 

 قبل من عبور الحدود اال َميتاً.

 

(O_O)(O_O) 

.................................................... 

 

 ~Canalia 

 

دخلت لقاعة اللغة االنجليزية الموجودة على الجدول، 

وجلست بعشوائية بأي مقعد. هذه اول مرة احضر بها لهذه 

 الحصة منذ انتقالي.

 

مر بعض الوقت ولم يدخل ذلك االلفا. هذا غريب لقد كان 

 ر بهالته حتى.. ربما حدث شيء ما؟خلفي حتماً! كنت اشع

 



دخلت امرأة جميلة للغاية، اعتقد انها بالثالثين اال ان 

 جمالها جعلها تبدو اصغر من ذلك.

 

كانت ترتدي جينز ازرق ضيق وقميص ابيض تفتح اول 

زرارين منه ليظهر بعٌض من مفاتنها، فوقه جاكيت ازرق 

 مفتوح وكعب اسود عاٍل.

 

ن اشقر وعيناها خضراء جميلة.. كان شعرها قصير ذو لو

 لما تبدو لي مألوفة؟

علت ابتسامتها ما ان وقفت خلف الطاولة الخاصة 

 بالمعلمين. قالت بصوت رقيق، "صباح الخير يا طالب."

 

ليرد عليها الجميع بصباح الخير. قال احد الشاب فجأة، 

 "معلمة، ازددتي جماال اليوم." لتقهقه برقة وتشكره.

 

تلوث الذي رأته عيناي لتو؟ 'هههه شكرا لك' جدياً؟ ما ال



 مقزز كيف يمكن الي احد ان يكون بهذه الميوعة.

 

حركت حاجبي على تصرفاتهم، البعد عيناي. لكن 

انظارها فجأة وقعت علي، لتتسع عيناها بدهشة لكن 

سرعان ما اخفت دهشتها بتلك االبتسامة قائلة لي، "انت 

 الطالبة الجديدة صحيح؟"

 

ملل لترد وقد ازدادت ابتسامتها، واجزم انها اكبر همهمت ب

ابتسامة متكلفة قد يصنعها احد. "كان اسمك مسجال 

 بفصلي لكنك لم تحضري، هل حدث شيء ما؟"

 

 اجبت بال مباالة، "ال لم يحدث."

 

قهقهت بذات الطريقة قبل قليل، العبس. بربك يا امرأة 

ة جديدة، اضحكي بطريقة طبيعية. "ال بأس، انا ايضا معلم

سيكون الفصل طويال لنمضي وقتا مسليا معا كاناليا 



حسنا؟" لفظت اسمي مجردا الهمهم بصمت. لما اشعر 

 بشعور سيء؟

 

ヽ( 'ω' )ﾉヽ( 'ω' )ﾉ 

.................................................... 

 

هذه المرة حضرت جميع حصصي ولم اتجاهل ايا منها. 

 معلنا وصول رسالة.ما ان خرجت حتى رن هاتفي 

 

اخرجته الراها، كانت من رقم مجهول. فتحتها لتظهر 

الرسالة. 'كانا هذا انا لوكاس، اخذت رقم هاتفك من 

مايك.. هل انهيت حصصك؟ لنغادر معا سأنتظرك، كنت 

 سأتصل لكنني خشيت انك في احد الحصص.'

 

علت ابتسامة خفيفة وجهي، عادة الشخصان الوحيدان 

ني هما امي ومايكل. مايكل ليخبرني ان الذين يراسالن



 اغادر وحدي، وامي لتخبرني انها ستغادر السبوع.

 

احتل شعور دافئ داخلي، الراسله بدوري. 'انتهيت االن، 

 اين انت؟'

 

جاري الكتابة، انه يكتب االن. نظرت حولي الرى اين 

سرت كان الممر خاٍل ال يوجد به غيري وقد كان الظالم 

بسبب الشمس التي تحاول االختفاء  على وشك تغطيته

 خلف االفق وهي تنجح حتما بذلك.

 

اعدت نظري لهاتفي، 'انا في الساحة االمامية.' ما ان 

قرأتها حتى رن هاتفي بمكالمة من لوكاس. يا له من 

 شخص غير صبور. قهقهت بخفة الرد عليه.

 

اتاني صوته من الجهة المقابلة، "كانا هيا ايتها البطيئة 

نا الحافلة، ام تريدين السير للمنزل؟ ال مانع لدي ستفوت



 تعلمين."

 

 "ان كنت ستتذمر اذا ال تنتظر، يا لك من مزعج."

شهق قائال بصدمة مصطنعة، "هل اطلقت على توأمك 

 مزعج االن؟"

قهقهت قائلة بسؤال جاء لعقلي لتو، "بالمناسبة، من هو 

 االكبر؟"

 

 ل فجأة؟"هدأ ليقول باهتمام، "ولماذا هذا السؤا

 

ابتسمت من خلف الهاتف قائلة باهتمام مماثل، "هكذا فقط، 

 اشعر بالف.."

 

اوقعت الهاتف ما ان وضعت يد على فمي بقوة فجأة، 

حاولت التملص. لكن شيئا حادا دخل رقبتي جعلني اتألم 

 بشدة، وشل جسدي تماما.



 

امسك الشخص الذي هاجمني جسدي ليمنع سقوطي 

ا ادخله رقبتي ليزداد المي اكثر.. ارضا. واخرج اي كان م

 وسرعان ما اصبح كل شيء ضبابياً..

 

واخر شيء التقطه سمعي كان صوت لوكاس المذعور 

 على الهاتف، "كاناليا.. كاناليا اجيبي ماذا حدث.."

 

.................................................... 

 

 ✋❤هلو فرندز اتس مي 

 

 ��االحاول؟ 

 

 ته مصدوم؟مين لسا



 

نروح للبارت لضيق الوقت فالوقت اصبح : بالفعل 

😂😂: 

 

ذكر لوكا شيء عن فعل كاسيدي باليكساندر شيء فظيع، 

 ماذا تعتقدونه فعل؟

 

 �😂�ال تعليق �😂😂�موقف كارال ولوكا؟ 

 

سؤال اليكساندر لكانا عن ان كان احدهم قبلها من قبل، هل 

 تعتقدون كانا تكذب؟

دلع في بيت المجموعة وخطف كانا، هل الحريق الذي ان

يوجد اي شيء مشترك بالحادثين؟ ومن برأيكم قام بخطف 

 كانا؟؟

 



 ❤��لوكاس واهتمامه بكانا.. كيوت 

 ~Lucas 

 

"كاناليا..." صرخت بأعلى صوتي بالهاتف مناديا باسمها 

بقلق كبير، نظر نحوي كل الطالب الذين يهمون بالمغادرة 

 حولي.. لكنني لم اهتم.

 

اذا حدث لكانا اي شيء فلن اسامح نفسي فانا بالكاد 

وجدتها. جريت لداخل مبنى المدرسة العاود االتصال 

 على هاتفها مرارا وتكرارا.

 

تلفت كثيرا بالممرات وانا احاول تتبع هالتها، كانت 

الممرات فارغة تماما وتنتشر الظلمة شيئا فشيئا فيها 

 لتبتلعها.

 

على حاسة سمعي.. انه صوت توقفت بسرعة وانا اركز 



 هاتفها. جريت حيث الصوت التوقف.

 

حدقت مطوال باالرض.. حيث رمي هاتفها باهمال بينما 

الزال صوت رنينه يمأل الفراغ حولي. توقف عن الرنين 

 السير نحوه والتقطه.

 

حاولت استجماع شتات نفسي ألهدأ، اغلقت عيناي 

الصور وصببت كل تركيزي لهاتفها في يدي. لتتدفق 

 واالحداث لعقلي.

كاناليا تتحدث معي وتضحك.. هاجمها شخص غريب من 

الخلف.. سقط الهاتف ارضاً.. والم حاد بالرقبة شل 

 حركتها..

 

فتحت عيناي بسرعة وانا اضع يدي على رقبتي من 

الخلف بحاجبين معقودين بسبب االلم. مصاصوا دماء.. 

عليها بعد ذلك  لقد انتهت الرؤية هناك.. لذا البد انه اغمي



 االلم..

مصاصوا الدماء الوحيدين الذين يملكون القدرة على شل 

 حركة الخصم باظافرهم المقززة الطويلة.

 

اسرعت بالجري خارجاً، الدراكي انهم لم يعودوا هنا بعد 

االن. خبأت هاتفها بجيب بنطالي التصل بهاتفي على 

 مايك. يجب ان نستغل كل ثانية اليجادها.

 

م ما يريده مصاصي الدماء منها.. او ربما تم فال اعل

 ارسالهم خلفها؟ تباً.

 

"لوك، ماذا هن.." وصلني صوت مايكل الصارخ من 

الطرف االخر للهاتف بسبب الضجة المحيطة به.. صوت 

 موسيقى عالية، هل هو باحد النوادي الليلة؟

قاطعته بجدية وسرعة بذات النبرة المرتفعة، "مايك، 

 تطفت.. احتاج مساعدتك االن انها بخطر."كاناليا قد اخ



 رد بصدمة، "اختطفت؟ متى؟ سآتيك حاال اين انت؟؟"

"ال اسمعني جيدا.. انت باحد النوادي الليلية صحيح؟" 

اكملت دون انتظار رده،" ابحث فيه عن كانا او اي 

مصاص دماء يحمل رائحتها، ابحث في كل النوادي الليلية 

وجدت اي شيء.. عليك الموجودة بهذه المنطقة ان 

 اخباري سأتولى انا االماكن االخرى.."

 

رد بنبرة جادة للغاية وقلقة كالجحيم، "رائحة ماذا يا 

رجل.. هل تظنني كلبا، نحن نتعرف على القوة وليس 

 الرائحة.."

 

صرخت بغضب، "ال يهمني، استعن باحد الكالب ان لزم 

كشفوا االمر.. علينا ايجادها مهما كلف االمر حتى ان 

هويتنا الحقيقية.. مصاصي الدماء يتكاثرون بالنوادي ال 

 تتصل بي اال ان وجدت شيئاً."

 



 

.................................................... 

 

 ~Michael 

 

توجهت الحد النوادي الليلية برفقة بعض االصدقاء لتسلية. 

ل اردت المجيء مع كانا ولوكاس لكن كانا ال تستطيع تحم

الضجة بالداخل ولوكاس قال نفس الشيء البارحة عندما 

اقترحت االمر. البد ان ذلك تأثير كونهما توأمان.. يال 

 االسف.

 

دخلنا ليضرب الصوت الصاخب للموسيقى اذناي. سرعان 

ما وقعت انظار بعض الفتيات اتجاهي متجاهالت 

اصدقائي، البتسم باتساع.. هذا تأثير كونك كائنا خارقا 

يعة، فالهالة حولنا دائما مختلفة وجاذبة بشكل ال للطب

 ارادي.



 

اتجهنا الحد الطاوالت الفارغة لتتقدم نادلة بزي قصير 

يكشف معظم مفاتنها لتسأل عن طلباتنا. طلب كل وحد 

 منهم شرابه الكحولي المفضل.

 

نظرت اتجاهي بابتسامة مسحورة تنتظر طلبي، تجاهلت 

شروب غازي." عال نظراتها الطلب بال مباالة، "م

 االستغراب وجهها لطلبي.

 

ضحك احد اصدقائي قائال بسخرية محاوال استفزازي، 

 "انظروا لساحر الفتيات ال يستطيع تحمل الكحول."

 

اجبت بال مباالة لسخريته وابتسامة مغرورة على وجهي 

لتختفي ابتسامته بغيض، "الكحول شراب صنع للفاشلين 

ية، اتراني كشخص لديه الذين يعانون من مشاكل عاطف

 مشاكل عاطفية؟"



 

رغم ان الصوت ال يؤثر بي ككاناليا ولوكاس اال ان 

المشروب يفعل. اول مرة شربته شعرت وكأن نارا 

اشعلت داخلي وقضيت اسبوعا كامال في المنزل النني لم 

 استطيع ارجاع جناحاي لمكانهم.

 

حاديث ذهبت النادلة وسرعان ما عادت بطلباتنا. تبادلنا اال

والنكات والتعليقات لوقت طويل والفتيات يحطننا، وقد 

ثمل معظمهم بالفعل، بينما البعض االخر ذهب لرقص مع 

 الفتيات.

 

وقفت ليسأل احد الذين استطاعوا اال يثملوا، "مايكل هل 

 ستغادر؟"

اجبت بهدوء، "ال انتهى مشروبي، سأحضر غيره 

 ار.واعود." اومأ بغير اهتمام الغادر نحو الب

 



جلست على احد الكراسي امام البار الطلب مشروبا غازيا 

 اخر مع ثلج كثير، اومأ النادل ليحضره لي.

 

تنهدت، لما ال اشعر بشعور جيد؟ حركت انظاري بال 

اهتمام حولي، لتقع عيناي فجأة بعينا فتاة شقراء طويلة 

وجميلة للغاية، مر بريق فضي بعيناها ذوات اللون العسلي 

 تسع عيناها بصدمة وهي تحدق بي.لثاني لت

 

ما خطبها؟ ربما معجبة؟ الاا مستحيل انها مستذئبة وفوق 

هذا هي اقوة من معظم المستذئبين الذين التقيتهم من قبل.. 

 ال يستهان بها حقاً.

 

لم تزح عيناها عني حسنا هذا غريب. القيت عليها ابتسامة 

ادل خلف الشيح بوجهي بال اهتمام واعاود النظر لذلك الن

 البار وقد وضع مشروبي الغازي بالفعل امامي.

 



 

امسكته ورفعته لشفتاي الرتشف منه قليال واعيده بضيق.. 

 عبست بخفة، انا حقا اشعر بشعور سيء.

رميت ذلك الشعور بعيدا مع اقتراب ثالث نساء مني. 

جميعهن يرتدين مالبس فاضحة كالجميع هنا. ابتسمت 

 ة بين الفتيات.ابتسامتي المتكلفة الشهير

 

 احد النساء، "هل يمانع الوسيم من انضمامنا له؟"

 

 "المكان لكن." قلت بنبرة منخفضة.

 

لتعض احداهن شفتيها بينما اكملت االخرة بصوت مغري 

وهي تجلس على المقعد المجاور لي ترفع يدها لتحركها 

على ذراعي، "لما تجلس وحيدا، هذا نادر لشخص مثلك 

 !"ان يكون كذلك هنا

 



حسنا، بدأ االمر يصبح مقززا. بادلتها االبتسام بلطف 

مصطنع المسك يدها وابعدها، "لم اكن وحيدا لكنني اتيت 

 الخذ مشروب."

 

لتقهقه االخرى بلطف مزيف، "اتعني المشروب الغازي؟" 

 ليقهقهن البقية.

 

اكتفيت باالبتسام بال مباالة. مدت من كانت تقف امامي 

ي بخفة قائلة بنبرة مقرفة، يدها تعبث بخصالت شعر

 "دعني اقدم لك افضل مشروب هنا.."

 

قاطعها فجأة يده بيضاء ناعمة امسكت بيدها الممتدة 

 لشعري بقوة لدرجة ان المرأة البشرية امامي تأوهت.

 

توجهت انظارنا نحوها، كانت تلك الشقراء الجميلة. 

 الحظن ارتباك النساء الثالث حين نظرن لها.



 

بهدوء دون ان اتدخل. ابتسمت الشقراء  راقبت االمر

بغرور لكنه زادها جماال لتنظر لتلك المرأة نظرات قاتلة، 

 "انت في الطريق."

 

اي طريق؟ الطريق لخصالت شعري؟ لم استطع منع 

 ابتسامتي وانا احدق بما تفعل.

 

 ردت المرأة بارتباك وعدم فهم، "ع عذرا؟"

 

بهالة مخيفة  "اختفي من امامي ال اريد رؤيتك." قالت

لتومئ مغادرة بسرعة، رمقت بانظارها الباردة المرأتين 

 كذلك لتتبادال االنظار مغادرتان بسرعة.

 

سارت بكعبها االبيض الطويل بثقة لتجلس بالمقعد جانبي 

وتطلب مشروب كحولي قوي. هل يؤثر الكحول 



 بالمستذئبين؟ لما اهتم.

 

لغازي اشحت بنظري بال اهتمام الرشف من المشروب ا

المثلج مرة اخرى. سمعت قهقهة صادرة منها العيد النظر 

 لها باستغراب.

 

وسرعان ما علقت بسخرية مجيبة تساؤالتي، "مشروب 

غازي في ملهى ليلي؟ اظنك اضعت طريقك لحضانة 

 االطفال."

 

ابتسمت بجانبية على كالمها، بجدية ما مشكلتهم مع 

م المالهي المشروب الغازي وفي المقام االول لما تقد

 الليلية مشروبات غازية اذا؟

قلت بنبرتي المنخفضة التي تسحر الفتيات دائما، "انستي 

 الجميلة، هل لي ان اعلم اسمك بدايةً؟"

 



بدى االرتباك عليها لثواني لتنظف حلقها قائلة بثقة 

 مصطنعة، "فيونا."

 

ابتسمت باتساع لردة فعلها الكمل بذات النبرة التي ال 

بأي صلة، "اسم جميل، انسة فيونا  تقرب لكالمي

المشروبات الكحولية لالشخاص الذين يواجهون مشاكل 

عاطفية واال لما باعوا النشروبات الغازية والعصائر ايضا 

 هنا اال تظنين؟"

 

اختفت ابتسامتها، لتنظر لي بغضب قائلة بغرور وهي 

 ترجع شعرها االشقر الناعم للخلف، "لماذا تلمح؟"

 

هها لترتبك لكنها لم تبتعد، امسكت خصلة مددت يدي لوج

هاربة وارجعتها خلف اذنها قائال، "ال تغضبي هذا ليس 

مالئم النسة جميلة، وثم انا رددت على سؤالك الفظ 

 فحسب."



 

خرجت من بين شفتيها قهقهة ساخرة لتقول، "ايها البشري 

 الضعيف، من تظن نفسك تتحدث اليه؟"

 

انا حقا اشعر بالملل واود  تنهدت داخليا، مستذئب فظ آخر.

 تلقين احدهم درسا.

 

انزلت يدي من شعرها لوججها الحرك اصابعي على 

بشرتها البيضاء الناعمة، سرى تيار كهربائي من اصابعي 

 على طويل يدي ما ان لمست بشرتها.. لترتبك هي ايضا.

 

تجاهلت هذا الشعور واكملت تحريك اصابعي على جانبي 

 ية حتى فكها الصغير.وجهها ووجنتها الورد

حدقت بعينيها العسليتان الفاتنتان نحو عيني بعمق، البتسم 

بداخلي.. ماذا حدث لكوني بشريا ضعيفا؟ ساريكي من هو 

 الضعيف هنا؟



 

لمست باصابعي شفتيها الشعر بها تجفل بخفة، قربت 

وجهي من وجهها ببطء وانا اهمس، "كيف لهذه الكلمات 

 كشفتيك؟" القاسية ان تخرج من شفتين

 

بدت كأنها لم تسمع ما قلته ولم تتحرك حتى اكملت "حتى 

 ان كنت بشريا ضعيفا،"

 

توقفت ما ان اختلطت انفاسنا وال يفصلنا سوى انشات. 

الهمس حينها ببرود وانا ابتسم، "على االقل ال يتم اغوائي 

 بسهولة."

 

تصنمت لعدة ثواني، مدركة بانني اخذت بثأر كلماتها 

 حوي.وسخريتها ن

 

تركتها البتعدت بال اهتمام، لم ترد بل ثارت غضبا وتجعد 



 وجهها من الغضب شاعرة باهانة كبيرة.

 

وقفت لتصرخ بوجهي بكبرياء مكسور، "هل تريد 

 الموت؟"

 

ضحكت بخفة، حسنا اعتقد بانني بالغت باالمر.. لقد بدت 

كقطة مسحورة. قلت بابتسامة، "اعتذر يا انسة انا فقط 

 ك، نستطيع القول باننا االن متعادالن؟"رددت اهانت

 

ان كان جنسنا يجيد شيئا مفيدا بحق، فهو محو المشاعر 

 السلبية.

 

هدأ غضبها بسرعة وانا اعانق عينيها بخاصتي. لتجلس 

 مجددا، وتدير رأسها متجاهلة اياي.

 

ضحكت مجددا، هذه الفتاة حقا مسلية. نظرت لها من 



يصل لمنتصف  االعلى لالسفل، شعر اشقر حريري

ظهرها، فستان ابيض يرسم خصرها بدقة لينساب من 

 االسفل بحرية ليصل لمنتصف ساقها.

 

بدت حقا حالة شاذة عن الجميع هنا، فال احد هنا يرتدي 

 االبيض وال الثياب المحتشمة.

لم امنع االبتسامة من الظهور. ال عجب من غرورها.. بل 

د؟ ادعى مايكل لها كل الحق بذلك. "اذا هل نبدأ من جدي

 سعدت بمعرفتك فيونا."

 

 سمعت همسها الخرج ضحكة رغما عني، "نعم اياً يكن."

 

فجأة رن هاتفي، اخرجته الرى من المتصل. انه لوكاس. 

 شعرت بنظرات فيونا الفضولية البتسم بداخلي.

 

رددت على االتصال قائال بعفوية وصوت مرتفع بصبب 



 الضجة، "لوك، ماذا هن.."

 

ائال بجدية جعلت القلق والشعور السيء يعود قاطعني ق

لينمو داخلي، "مايك، كاناليا قد اختطفت.. احتاج مساعدتك 

 االن انها بخطر."

 

وقفت بصدمة قائال، "اختطفت؟ متى؟ سآتيك حاال اين 

 انت؟؟" ابتعدت عن البار بسرعة متجها للباب الخارجي.

 

ليكمل اوقفني سائال ان كنت بملهى ليلي، لم يدعني اجب 

كالمه المستعجل، اللعنة كانا بخطر. كان يجب علي البقاء 

بقربها.. كنت اعلم منذ البداية ان هناك من يطاردها لكنني 

فضلت اللهو بكل مكان عن البقاء بجانبها. لن اسامح نفسي 

 ان حدث لها اي شيء.

 

"ابحث فيه عن كانا او اي مصاص دماء يحمل رائحتها، 



ليلية الموجودة بهذه المنطقة ان ابحث في كل النوادي ال

وجدت اي شيء.. عليك اخباري سأتولى انا االماكن 

 االخرى.."

 

رددت قلقة كبير وغضب، "رائحة ماذا يا رجل.. هل 

تظنني كلبا، نحن نتعرف على القوة وليس الرائحة.." كيف 

بحق هللا ساستطيع شم رائحتها لست مستذئبا، وكم تمنيت 

 للحظة.ان اكون كذلك في هذه ا

 

صرخ لوكاس بنفاذ صبر، "ال يهمني، استعن باحد الكالب 

ان لزم االمر.. علينا ايجادها مهما كلف االمر حتى ان 

كشفوا هويتنا الحقيقية.. مصاصي الدماء يتكاثرون 

 بالنوادي ال تتصل بي اال ان وجدت شيئاً."

 

 ثم اغلق الخط بوجهي بسرعة. اللعنة ماذا سأفعل االن؟

ذكرت تلك الشقراء.. العود ادراجي بسرعة.. سرعان ما ت



لوكاس محق، اولويتنا القصوى االن ايجاد كاناليا. وعلمهم 

 بحقيقتنا نتعامل معه الحقا.

 

ما ان اصبحت خلفها حتى استدارت تنظر لي بتساؤل 

 وقلق كبير بسبب موقفي قبل قليل.

 

نظرت اليها بجدية وعجلة، امسكت يدها وتجاهلت تلك 

لتي اصابتني للمسها. النطق تحت دهشتها التي الشرارات ا

 سرعان ما تحولت لصدمة.

 

"ال استطيع شم الروائح كالمستذئبين لذا... احتاج 

 لمساعدتك."

 

.................................................... 

 



 ��هلو واتساب؟ 

 

 �🜸�اشتقتلكم 

 

 هل اعجبكم البارت بجدية؟

 

ت ليس فيه تقدم عن احداث البارت النني اعتقد ان البار

الماضي لهيك سألت. لكن رغم ذلك كان الزم احط 

االحداث اللي صارت بين مايكل وفيونا النها مهمة 

 لالحداث القادمة.

 

راح احاول اكتب بارت قبل السبت النني اشتقت 

الليكساندر وكانا، وانا لم اذكر اي منهم في هذا البارت 

😢😢 

 



 نروح للبارت:

 

نسبة لمصاصي الدماء اللي اختطفوا كانا، لوك قال انهم بال

المفروض ما يختطفوها اال اذا بعثهم حد، من من الممكن 

 ان يكون؟ وهل استنتاجه صحيح؟

 

 ما رأيكم بمايكل وفيونا؟ من توقع ان يجمعهما اي شيء؟

 

كانا، ماذا سيحدث لها؟ اين هي؟ وما دافع الذين 

 اختطفوها؟

 

ر باالمر؟ ام سينقذها شقيقاها فحسب؟ هل سيعرف اليكساند

 ربما بطل الرواية ليس المنقذ دوما من يعرف!

 

 ربما ستنقذ نفسها بنفسها، من يعتقد ذلك؟



 

ترى  �😂😂�وبالنسبة لنص ساعة اللي راحت تاخير 

انا اثرثر كثير بعد ما احط البارت هون، سوري يا جماعة 

 بحتاج قتلك اعرف.

 

اخطاء قد شعر راسي، اعتذر والبارت الماضي كان فيه 

😭😭 

 

~Canalia 

 

اشعر بأن رأسي ثقيل، وقواي خائرة بالكامل. صداع فظيع 

ضرب رأسي وطنين مزعج يثقب آذاني وهو الشيء 

 الوحيد الذي اسمعه.

 

كل شيء حولي اسود، ال يسعني الشعور بأي شيء.. ما 

 الذي حدث؟ هل انا مستيقظة ام نمت بمكان ما ونسيت؟



 

ذكرى ذهني الفتح عيناي بصعوبة، ما ان فعلت ضربت ال

حتى زاد الصداع اكثر الجعد وجهي بالم شديد. اردت 

 رفع يدي المسك رأسي لكنني لم استطع.

 

نظرت الطرافي، كانت كل من ذراعاي وقدماي مكبلتان 

 بكرسي خشبي ما. اللعنة ليس مجددا.

 

اغلقت عيناي وانا واحاول تهدأت هذا الصداع. فتحت 

ي مجددا ومررت لساني على شفتاي الجافتان، منذ عينا

 متى وانا هكذا؟

 

 كان المكان هادئ وال يوجد غيري.

 

نظرت حولي احاول معرفة موقعي الحالي، رغم الظالم 

المحيط بالغرفة اال انني استطيع الرؤية بوضوح.. ال 



 أُعتبر كائنا خطيرا بال سبب.

 

يرة المطلة بالنظر الى الخشب المهترئ، والنافذة الصغ

على االشجار الكثيفة وهذا الهدوء غير المريح، البد انني 

 في احد االكواخ المهجورة في منطقة ما بالغابة.

 

هذا غريب! اليست الغابة ضمن امالك قطيع اليكساندر؟ 

ذلك يعني احد االحتمالين فقط، اما ان من خطفني هو 

يدا مستذئب من قطيعه، او انني في غابة مختلفة تماما بع

 عن منطقتهم.

 

تذكرت االلم بسبب شيء حاد دخل رقبتي قبل ان افقد 

وعيي، كائن واحد فقط يستطيع شل الحركة بهذه 

 الطريقة... مصاصوا دماء.

 

لما يريدني مصاصوا دماء؟ لو كانوا يريدون دمي فحسب، 



لفعلوا ذلك في مبنى المدرسة باستخدام قدرة التنويم 

 خاصتهم.

 

ضدي، لكنهم كالبقية ال يعتقدون بانني رغم انها لن تعمل 

 محصنة ضد ذلك. البد ان احدا ارسلهم اذا.

 

عقدت حاجباي لشعوري بخطوات تقترب من الباب 

امامي. شخصان.. مصاصي دماء. وصلت اصواتهم 

 الذناي سريعا..

 

"لكن اليس حجمها صغيراً على ثالثتنا؟" قال احدهم 

 متسائال بملل.

 

اذهب واسطد غيرها." رد االخر  "اذا يمكنك تركها لنا،

 بسخرية.

 



ليكمل االول بسخرية، "هل تمزح؟ غير كونها تبدو لذيذة، 

تلك المرأة المثيرة اكدت علينا اكثر من مرة ان نلتهمها 

ثالثتنا معا.. وجعلها تعاني قدر االمكان، وفي المقابل 

 ستعطينا ما نريد."

 

قة رابحة في رد الثاني بتشكيك، "ال اعلم يا رجل، انها صف

كال الجهتين.. نحصل على وجبة ويدفع لنا مقابل التهامنا 

 للوجبة.. اال ترى االمر غريبا."

 

فتح الباب ليدخل احدهم وراءه االخر، "كل شيء جائز من 

طرف النساء." التفت اتجاهي لتتسع ابتسامته المقززة. 

 بدى كجثة ماتت بسبب الجوع الشديد.

 

 

حمر المصبوغ والشفتين قهقه االول ذو الشعر اال

الزرقاوتين، وجسد نحيل للغاية. ليقول بنبرة لعوبة، "اووه 



الجميلة النائمة استيقظت اخيرا.. ظننت بانك ستحتاجين 

 قبلة لتفعلي لكن يال االسف لم تفعلي."

 

هل يجب ان اشعر بالقرف ام االعياء ام كالهما معا. بقي 

و مظهر جيد االخر صامتا بملل، كان عكس رفيقه تماما ذ

باستثناء كونه ميتا بعض الشيء وكان هادئاً كذلك ولم 

 يعلق.

 

عقدت حاجباي محاولة السيطرة على كال غضبي ونفسي. 

 "ماذا تريدان؟ واين انا ولما انا هنا؟"

 

قال البشع ذو الشعر المصبوغ بسخرية، "الكثير من 

 االسئلة، حسنا النني لطيف سأجيب عنهم،"

 

بطيئة مثيرة لالعصاب مكمال، اقترب مني بخطوات 

"اوال، انت في ابعد نقطة في الغابة حيث منطقة مصاصي 



 الدماء وال يمكن الي احد ان يجدك."

 

استمر بالتقدم ببطئ وحذائه يصدر طقطقات متتالية كلما 

رفع ووضع قدما على االرض. "ثانياً، ماذا تفعلين هنا.. 

قتك انها رحلة مجانية بدون عودة هدية لك من صدي

 الشقراء الجميلة."

 

وقف امامي لينحني واضعا كلتا يداه على حافتي الكرسي 

ويكمل خاتما كالمه، "واخيرا، ماذا نريد.. فهذا تستطيعين 

تحليله بعقلك. مصاصي دماء بمعدة فارغة، ذهاب دون 

عودة.. ال تقلقي سنكون لطيفين معك." انهى كالمه 

 بابتسامة خبيثة على وجهه.

 

القريب، انفاسه اسطدمت بوجهي.. ويا اللهي بسبب وجهه 

انها اسوء رائحة شممتها بحياتي واضطررت لحبس 

 انفاسي ما ان انهى حديثه.



 

احقا لن اموت لشمي رائحة انفاسه فحسب؟ تبدو كرائحة 

 سم حيوانات ما!

اعلم بانه يجدر بي ان اكون خائفة لكن الوضع لم يسمح. 

وعي، "يا رجل  حررت انفاسي بقوة اخيرا قائلة دون

 سأموت من رائحة انفاسك قبل ان تفعل اي شيء."

 

اختفت ابتسامته متراجعا قليال عني ليظهر الغضب على 

وجهه. بينما االخر الهادئ على صوت ضحكه المكان، 

 بدى وكانه سيموت من الضحك.

 

قال بين ضحكاته، "تعلم.. يمكن.. يمكننا ان نبقيها لتسلينا 

 هههههه."

غضب عارم، "كالوس اخرس. هل تظنين صرخ االخر ب

نفسك مضحكة. يبدو انك ال تعرفين خطورة موقفك؟" 

صّر على اسنانه مكمال وقد عادت ابتسامته، "حسنا، 



 سئمت من االنتظار على اي حال.."

 تقدم مني مسرعا ليصرخ صديقه وانا معا، "ال انتظر.."

 

 لكن ذلك كان متأخرا جدا...

 

الذا ساخنا برقبتي، وكأن شعرت وكأن احدهم ادخل فو

رقبتي على وشك ان تفصل عن جسدي. اردت الصراخ 

بأعلى صوتي من االلم لكن شيئا لم يخرج، وكأن صراخي 

كان اكبر من ان تتسع حنجرتي له فعلق هناك مانعا الهواء 

 من الولوج والخروج..

 

 

دام االمر دقائق، شعرت بانها دهر. حتى انني انتظرت 

 ري واموت كي ينتهي االلم معه.فيها ان ينتهي ام

لكنه ازال انيابه عن رقبتي مبتعدا اخيرا بسبب صديق 

الذي بالكاد ادركت انه كان يصرخ به، "ما خطبك ايها 



اللعين؟ لقد قال لوكاس بأن ننتظر قدومه، اتعلم ما سيفعل 

 بنا حين يأتي؟"

 

 كل ما استطاع عقلي التقاطه هو كلمة واحدة 'لوكاس'.

 

ي من فعل ذلك؟ اذا كان يخدعني منذ البداية.. هل كان اخ

لهذا سألني عن مكاني حين انتهيت.. هل هو حتى اخي 

 حقا؟؟ كنت اعلم انه لم يجدر بي الوثوق به ابدا.

 

تسللت الدموع الى عيناي لكنها ابت السقوط بل علقت 

هناك فحسب.. لم يكن السبب هو االلم الفظيع في رقبتي.. 

 بل االلم داخلي.

 

رت بسائل بارد يسيل ليمأل قميصي.. نظرت بالكاد شع

لالسفل.. كانت دمائي! اال يفترض بالدماء ان تكون دافئة. 

 حتى دمائي قررت ان تكون باردة!



 

اعدت انظاري نحوهما بالكاد، ذلك اللعين المقزز امتص 

 الكثير من دمائي.

لعق شفتيه بغير تصديق متجاهال كالم االخر. "ال اصدق.. 

 اذق طعم دماء كهذه ابدا، يجب ان تجربه."انا لم 

 

نظر صاحبه له بدهشة ليكمل بابتسامة كبيرة ناظرا نحوي 

وهو يلمس شفتيه الملطخة باالحمر القاني، "دمها بارد 

 ولذيذ للغاية.. انه.. انه طعم من الجنة.."

وضع بعدها يده على فمه بسرعة بشكل غريب، تجعد 

ابة. تحدث صديقه وجهه ومالمحه بذات السرعة والغر

 باستغراب، "ما بك؟"

 

ما كاد يسأل سؤاله حتى خرجت الدماء من فم ذو الشعر 

 المصبوغ متقيئاً اياها ارضا. عم الهدوء المكان.

 



كان الرعب يتوزع على اركان وجهه، شفتاه تقطران. 

 بينما صديقه يفتح عينيه مصدوما بعدم فهم يحدق بصديقه.

 

فه سائال اغرب سؤال يسئل اقترب بنية وضع يده على كت

لمصاص دماء، "هل..انت بخي.." ما كاد يفعل حتى 

سحب يده مجددا مبتعدا عنه بذعر. ما ان عاد وتقيأ الدماء 

مجددا، ولم يتوقف بل استمر بتقيؤ الدماء حتى افترشت 

 االرضية المهترئة به..

وتوقف ليسقط جسده ارضا بعنف، كان اكثر شحوبا من 

اخصتان لالعلى بذعر كآخر تعبير قبل حتى وعيناه ش

يصنعه على وجهه. يفتح فمه المليء بالدماء باتساع، 

ووجه اصبح نحيال للغاية كجسده.. وكأن اللحم اختفى 

 ليصبح مجرد جلد يكسو عظامه.

 

تجمدت عيناي على هذا المشهد.. غير مدركة ما حدث. 

 ماذا حدث؟

ه.. "كارل؟" نادى صديق المستلقي ارضا بال حركة باسم



 لكنه لم يرد. كيف سيفعل وهو يبدو ميتا اكثر من السابق؟

 

"كارل.." ناداه مجددا وهو يسير اليه ببطئ. انحنى 

متجاهال الدماء التي لطخته.. دماء صديقه التي خرجت 

 من جسده لتو باغرب الطرق اطالقا وافظعها.

 

هز جسده مناديا اياه للمرة الثالثة. ما ان ايقن بانه لن يرد 

ه وانه لم يكن يمازحه، رفع راسه اتجاهي بغضب علي

 ليصبح امامي في لحظات صارخا، "ما الذي فعلته به؟؟"

 

لم ارد على سؤاله، لم ارد ان افعل، ال اعلم االجابة على 

 اي حال.

اشعر بالتشوش والضياع وااللم.. اشعر بالخوف الشديد.. 

 ليس منهم.. بل من نفسي وما قد تفعل.

يصل الي هنا وينقذني من نفسي.. من ال يوجد احد قد 

سيبحث عني؟؟ مايكل ال يسأل عن احوالي ابدا ويلهو في 



 كل مكان ثم يعود لنوم.

 

 ولوكاس.. اتضح انه معهم.. احدهم.. وانه كان يكذب.

 

ال يوجد غيرهم.. ال يوجد احد سيبحث عني. حتى هو، 

يدعي اعجابه بي ثم يتركني لمصيري االسود... انا حقا.. 

 يرة لشفقة.مث

 

صرخ باعلى صوته جاذبا اياي من الفراغ الكبير الذي 

احاطني.. "واللعنة ساقتلك ان لم تتكلمي ايتها العاهرة.." 

 قبض بكلتا يداه كتفاي فجأة بغضب وقوة.

 

الشهق بقوة ما ان دخلت تلك الصور واالحداث عقلي 

حاجبة عيناي عنه. جثث، صرخات، دماء. انهم يصرخون 

 تعدوا عني.. ال اريد ان ارى اي شيء..بعقلي.. اب

 



 صرخت بألم وعدم قدرة على االحتمال، "ابتعد.. عنييي."

شهق مصاص الدماء برعب مبتعدا عدة خطوات، ما ان 

خرج شيء اسود اللون مني، يشبه الرماد لكنه شديد 

 السواد.

 

اصبت بالوهن فجأة، لم استطع تحريك اصبع مني او 

 عيناي على ما يحدث.الحديث فقط بالكاد افتح 

 

تشكل الرماد االسود بهيئة ما ادركت انها كهيئتي تماما.. 

كانت نفس انعكاسي على المرآة ذلك الوقت. ذلك الشيء 

 الوحشي.

 

شعر اسود كالليل.. بشرة شاحبة.. شفاه زرقاء.. عينان 

سوداوين بالكامل حتى بياضهما اسود.. وعروق سوداء. 

 بة.واخيرا تلك االبتسامة المرع

 



"م..م..ماهذا ؟ ماذا يحدث؟" نطق مصاص الدماء برعب، 

لتتسع ابتسامتها. اكمل بذعر اكبر، "انا اسف.. انا اسف 

 ارجوكي سامحيني.. ارجوک.."

 

لم يستطع اكمال حديثه، النها انقضت عليه بسرعة حتى 

هو لم يستطع مالحظتها. تحولت لرماد اسود مجددا، 

 لتدخل بفمه داخل جسده.

 

ينيه اكثر ان امكن مختنقا، وتخبط بكل شيء حوله فتح ع

محاوال منع ذلك الرماد. دخل الهواء رئتيه الميتتين بالفعل 

 ما ان دخل الرماد جسده بالكامل.

اخذ انفاسه بذعر، جاهال ما حدث. عم الصمت منتظرا ان 

 يحدث شيء له بخوف، لكن لم يحدث شيء.

 

بشماتة، "هه..ههههههه" ضحك بصوت عاٍل ناظرا الي 

"اياً ما حاولتي فعله فقد فشل.. مصاصي الدماء ال 



 يموتو.." فتح عينيه ثانية بذعر.

 

اهتز جسده بشدة ليطلق صرخة شديدة متألماً.. زاد اهتزاز 

 جسده بشدة وصوت صرخاته اصبح غريبا ومرعبا للغاية.

 

خرجت نار سوداء من عينيه وفمه وحتى من جلده.. 

ته تحفر ذكرى لن تمحى ابدا لتلتهمه ببطئ بينما صرخا

من رأسي في حال بقيت على قيد الحياة. والول مرة 

 اتمنى ان ال ابقى كذلك بشدة.

 

اردت اغالق اذناي والصراخ بقوة، لكن يداي مكبلة.. 

وحتى ان لم تكونا مكبلتان.. لن استطيع تحريك انش من 

 جسدي.

 

سقط جسده اخيرا على االرض كصاحبه قبال، لكن 

ان هذا االخير كان جسده اسود متفحما للغاية..  االختالف



 ال يعرف اصله من فصله ابدا.

 

خرج الرماد االسود من جسد ذلك المتفحم. ليعود لهيئتي 

 المرعبة.

سارت باتجاهي ببطئ، لتقف امامي وتبتسم ذات 

 االبتسامة. ثم سرعان ما عادت لجسدي كأن شيئا لم يكن.

 

لم. فيا اللهي رمشت عدة مرات برعب.. ان كنت اح

 ارجوك دعني استيقظ. لكنه لم يكن حلما.. كان كابوسا.

 

خارت قواي وسمحت لجسدي ان يشل بارادته هذه المرة.. 

وكل ما نظرت اليه تلك الساعات التي مرت.. هي 

 االجساد الميتة امامي.

فتح الباب بقوة فجأة. النقل انظاري الميتة اتجاهه ببطئ. 

 اللوكاس. ويال المفاجأة.. انه ذاك

 



(X﹏X)↷(X﹏X)↷ 

.................................................... 

 

 ~Michael 

 

نظرت الي بصدمة لتقف ساحبة يدها وتبتعد خطوة بحذر 

 وحدة، "من انت؟"

 قلت بعجلة، "هذا ليس مهما االن.. احتاج مساعدتك."

 

شبكت ذراعيها قائلة بال تصديق وشك، "لما سأفعل؟ انا ال 

علم مقدار ما تعلم وال اعلم ان كنت بشريا حتى.. او ربما ا

 صياد!!"

 

رصصت اسناني بقوة وغضب، لما كان على شخص 

مثلها ان يصادف التقائي به؟ اغمضت عيناي محاوال كبح 



 غضبي. ال يجب ان افقد السيطرة االن.

 

تنفست بثقل مقتربا منها، ليلتصق ظهرها بالبار خلفها 

 علي اخضاعها انه الحل الوحيد.واحاصرها بذراعاي. 

 

نظرت بعينيها بقوة القول، "بل ستساعديني، ومن غير 

 اسألة."

 

احدى قدرات ساللتنا االخضاع.. انه كتأثير االلفا خاصتهم 

حينما يأمرهم بنبرة االلفا. االختالف اننا قادرون على 

استعمالها على اي كائن بينما الفا المستذئبين فقط يستطيع 

 ا على افراد قطيعه.استخدامه

 

حركت رأسها يمينا ويسارا كأنها تمنع شيئا وهميا من 

السيطرة عليها. "ال.. ما سأفعله هو اخبار االلفا ويمكنك 

 طلب مساعدته حينما يزورك في السجن."



 

حينها سيكون االوان قد فات بالفعل. زادت هالة قوتي 

 بشكل كبير فجأة.. لدرجة ان بعض من حولي التفتوا لي

 بشكل ال ارادي.

 

امرتها بقوة بصوت هامس بالكاد يخرج هادئا، "ستفعلين 

 ما اطلبه منك من غير اعتراض."

 

شعرت بارتجافها ثم حركت رأسها لتومئ بهدوء، ابتعدت 

عنها برضى لتقول بعدها بسرعة وتوتر، "لكنك بالمقابل 

 ستخبرني حقيقة ماهيتك."

 

لنتحرك."  تنهدت بضيق العبس، "حسنا يا امرأة فقط

 احتاج لمكان هادئ الشرح لها ما ستفعله.

 

هزت رأسها بنصر لتتبعني خارج الملهى اليلي اللعين 



 هذا. هذه اخر مرة ادخل فيها ملهى.

 

 خرجنا من الضجيج لتقول بثقة، "اذا؟"

 

تجاهلت االمر موضحا لها بسرعة، "شقيقتي قد تم خطفها 

 واحتاج مساعدتك في العثور عليها."

 

بتفهم لتسأل بهدوء، "وكيف تريد مني ان  همهمت

 اساعدك؟"

 

 اجبت باختصار، "اريد منك تتبع رائحتها."

 

خرجت من بين شفتيها ضحكة ساخرة لترد بنبرة ساخرة 

 اكثر، "لعلمك الشم بعشوائية لن ينفع."

 



وضحت االمر بجدية، "ليس بعشوائية، االشخاص الذين 

في الحانات خطفوها اتضح انهم مصاصي دماء.. سنبحث 

عن كل مصاص دماء ومنهم ستبدأين بتعقب رائحتها.. 

 فهمِت؟"

 

اختفت االبتسامة الساخرة فجأة من وجهها وحتى ثقتها 

وهدوؤها تالشيا. شعرت بتوترها الكبير، وهي تمعن 

 النظر في مالمحي بقلق.

 

عقدت حاجباي باستغراب القول حينما ادركت شيئا، "انت 

 اكثر منه سؤاال.تعرفينها!" كان تأكيدا 

 

اهتزت مقلة عيناها قليال لتتراجع عدة خطوات وتسأل 

بتوتر اكبر فشلت في اخفائه، "ال، ال اعرفها كيف لي ان 

 افعل؟"

انها تكذب. قبضت ذراعها بقوة المتها لدرجة انها تأوهت. 



 "فيونا.. تكلمي.. ما الذي تعرفينه؟"

 

 رمشت عدة مرات بتوتر وهي تنظر في كل مكان عدى

 وجهي، "انا ال اعرفك وال اعرف شقيقتك العاهر..."

 

قبل حتى ان تستطيع اكمالها، كنت قد امسكتها من رقبتها 

والصقتها بالجدار، شددت على رقبتها بقوة وعصبية، 

 "واللعنة اين كاناليا؟"

 

حاولت اخذ انفاسها بفشل، ثم استخدمت قوة ذئبتها لتحرر 

 ضد قوتي.نفسها.. لكن كل ذلك لم يجدي. ليس 

 

"اقسم ان لم تتكلمي، سأفصل رأسك عن جسدك اللعين." 

هسهست بغضب. لتنزل الدموع من عينيها محاولة قول 

 شيء ما.

 



حرْرت رقبتها من يدي لتسقط على االرض تتنفس بقوة 

وتضع يدها على رقبتها. ركعت الصل لمستواها واهمس 

 بقربها بهدوء، "تكلمي.. فيونا."

 

 ابتلعت ما بحلقها، لتنزل دموعها اكثر. "ا..ل.. جه..هة.."

 

رفعت يداي المسح دموعها ثم خاطبتها ببرود شديد، 

"فيونا.. اريد شيئا مفهوما." انا بالكاد امسك نفسي عن 

 قتلها.

 

رفعت عيناها العسلية المليئة بالدموع لي، لتقعا داخل 

عيناي بهدوء. بادلتها النظرات ببرود. لتعيد عينيها 

اخيرا قائلة، "ال..الجهة الجنوبية في..في  لالرض وتنطق

اطراف الغابة، هناك كوخ صغير ضمن منطقة مصاصي 

 الدماء.. انها هناك."

 



رفعت هاتفي بسرعة التصل بلوكاس واخبره بمكانها ثم 

سرعان ما اغلق االتصال بعد ان اكد لي انه سيخبرني ان 

وجدها. ان المنطقة الجنوبية بعيدة من هنا.. سأحتاج 

اعات الصل هناك.. ال استطيع سوى االعتماد على س

 لوكاس اذن.

 

تنهدت بتعب، لحسن الحظ انه صدف انني قابلتها هي من 

بين الجميع.. ال اعلم ما كان سيحدث لو لم التقي بها 

 بالصدفة.

 

"اسفة.." نظرت اليها مجددا وانا ال ازال منحنيا، استمرت 

لخروج من بالتحديق باالرض والدموع ال تتوقف من ا

عينيها لتكرر اعتذارها بهمس شديد.. رؤية شخص 

 مغرور وذو كبرياء مثلها يبكي لهو شيء صادم حقا.

رفعت يدي نحوها، وضعت اصابعي اسفل ذقنها الرفع 

رأسها وتتقابل عينانا مجددا. نظرت لي بهدوء وعينان 

 متسعتان بتفاجؤ.



 

اصاب ابتسمت لها ابتسامة لطيفة القول بذات اللطف، "ان 

 شقيقتي اي مكروه.. سأقتلك."

 

(｡<_>｡()｡<_>｡) 

.................................................... 

 

 ~Canalia 

 

فتح الباب بقوة فجأة.. نظرت له بعينان خاويتان للحظات 

 بينما ينقل نظراته بذعر بين رفيقيه وبيني.

 

ابتسمت بسخرية. لقد كان بالفعل لوكاس.. لكن ليس 

 اس شقيقي.. توأمي ونصفي االخر.لوك

 



عادت الذاكرة بي الى ذلك الوقت في قاعة الرياضيات. 

شعر اشقر باهت، عينان عسليتان، بشرة شاحبة وشفاه 

 دموية.. مصاص الدماء ذاك.. كان اسمه لوكاس ايضا.

 

رغم كل ما مررت به االن، اال ان فكرة كون لوكاس اخي 

ابتسم. اذا هل يبحث لم يكن المقصود اسعدتني وجعلتني 

عني؟ بتأكيد.. هناك لوكاس.. لوكاس اخي لن يتركني 

 وحدي.

 

نظر مصاص الدماء ذلك لي بذعر ليهمس، "اللعنة ليس 

 انِت."

وقف متجمدا بمكانه، بدى كأنه يفكر. ليسأل اخيرا مدركاً 

ما حل بصديقيه، "انتظري، ماذا حدث هنا؟؟" لم اجبه، 

ان اتحرك من على هذا  ماذا سأقول؟ قتلت صديقيك دون

 الكرسي؟!

 



هرع فجأة نحوي الجفل، هل سيحاول قتلي؟ لكنه بدأ بفك 

قيودي بسرعة وذعر قائال، "انسي االمر، ال يهم. ما يهم 

ان عليكي الخروج من هذه المنطقة واالبتعاد قدر ما 

 تستطيعيت،"

 

اخذ نفسا بسرعة مكمال بتوتر عظيم، "ان علم باالمر، 

 ن بَكرة ابيه."فسيمحى جنسنا ع

 

من يعلم؟ ال يهم، ما يهم هو الخروج من هنا، حتى وان 

كان هذا المعتوه يخرفن. ال احتمل البقاء اكثر.. اريد فقط 

 االستلقاء على سريري والنوم لالبد.

 

حرر قدماي ليمسك ذراي يحثني على الوقوف، بالكاد 

استجمعت ما تبقى من قوتي القف. "اذهبي.. اتجهي من 

 تجاه وستكونين بخير."هذا اال

 



حثني على الرحيل بسرعة، ولم احتج ثانية لتفكير حتى 

 وسارعت بالمغادرة.

 

سرت بسرعة متكئة على االشجار. المكان شديد الظلمة 

واالشجار كثيفة.. ربما سينتهي بي االمر ضائعة بالغابة 

ومع حالتي هذه، اما ستقتلني احد المخلوقات او سأموت 

 الثاني يبدو رائعا وسهال. ببساطة، والخيار

 

سرت لمدة، وكل ما مر الوقت شعرت بالوهن والدوار 

وبطأت حركتي اكثر. حتى توقفت غير قادرة على 

 االستمرار.

 

انحنيت اخذ انفاسي بصعوبة، ارغب حقا في البكاء. 

نظرت لالعلى اللمح شخصا واقفا بمسافة امامي. فقط 

 يقف هناك بهدوء وال يتحرك انشا واحدا.

 



دققت النظر فيه... انه هو.. هو حقا.. كان يقف متصنما 

مكانه بغير تصديق. عيناه التي تفحصت حالتي بالفعل.. 

كانتا تحتويان نظرة قد كسر شيء بهما لحالتي االن.. 

 نظرة سأرغب بالموت على ان اراها على وجهه ابدا.

 

 ~Alexander 

 

، اتجهت دخلت المكتب ليتبعني لوكا خلفي وهو يتنهد بتعب

للمقعد امام المكتب الجلس عليه مريحا جسدي، الغلق 

 عيناي بتعب.

"الفا كرسيك هناك." قال لوكا ممازحا، حتى وهو في اشد 

 حاالته ارهاقاً، ال يستطيع التخلي عن مزاحه السخيف.

 

رددت ببرود دون ان افتح عيناي، "سألقيك من النافذة ان 

 قلت حرفا اخر."

 



ار ليجلس على مقعدي خلف شعرت به يبتسم ثم س

المكتب، وبقي صامتا دون كالم.. انا سارميه حقا من 

 النافذة ان تكلم دون ان اسمح له.

 

منذ ساعات ونحن نتعامل مع الحريق الذي اندلع في بيت 

المجموعة وما نتج عنه. حرق طابق باكمله، وشخصين 

 بحالة حرجة واصيب اربعة اخرون.

 

جرأ على فعل ذلك في قطيعي؟ كان الحريق مفتعالً. من يت

 سأجده وسأقتله.

من المستحيل ان يكون الفاعل من خارج المجموعة. حتى 

من لم يكن لهم رائحة يستطيع حراس القطيع الشعور به.. 

وحتى لو لم يفعلوا كاليدس سيفعل. ولن يستطيعوا تجاوز 

 انش من حدود القطيع اال بعلمنا.

 

مجموعة. اياً كانت لذا البد من ان الفاعل من داخل ال



 اسبابه، سأذيقه اسوء عذاب قبل قتله.

 

"لوكا، اخبر لوسيل ولويس ان يبحثا في االمر.. الفاعل 

 داخل القطيع. اريده خالل يومين جاثيا امامي."

"كان لدي احساس بأن الفاعل احد افراد القطيع، لكن.. 

احقا سنذهب لذلك الحد؟ اعني يمكننا البحث باالمر دون 

 انة بهما." قال لوكا باستغراب.االستع

 

فتحت عيناي النظر باتجاهه، كان يدور بالكرسي 

واالستمتاع واضح على وجهه. يا اللهي، لما البيتا الخاص 

 بي طفل؟

 

توقف بعد ان الحظ انظاري نحوه ليتوقف وينظف حلقه 

محاوال تغيير الجو الذي ساد لتو، "هل ربما تشك بشيء 

 ما؟"

 



تاد حينما نكون وحدنا. اجبت بتفكير، تجاهلت تصرفه المع

"من افتعل الحريق اما اراد التخلص من شخص ما، او انه 

اراد تشتيت انتباهنا عن شيء اخر.. ويجب علينا التأكد 

 اي االحتمالين هو الصحيح."

 

انتصب من الكرسي وقد تغير مالمحه للجدية، "ان كان 

 ا الخطب؟"الثاني فقد تكون االمور اسوء من االن.. الفا م

 

استقام لوكا واقفا بقلق وهو ينظر التجاهي. عقدت حاجباي 

وانا اضع كف يدي على رقبتي بسبب االلم الذي اصابني 

 فجأة.

 

 كأن احدا غرس انيابه بها!! تنهدت بضيق، ما هذا االن؟

 

 نطق لوكا بغير تصديق مدركاً شيئا ما، "اللونا!!"

 



لونا من تتألم رفعت نظري له بتساؤل، ليكمل. "ربما ال

 وليس انت..."

 

👏( 'ω' )👏( 'ω' ) 

.................................................... 

 

 ~Lucas 

 

اخبرني مايكل بالمكان، الجري باتجاهه بكل قوتي بقلق 

 شديد. لحسن الحظ انني كنت بالقري من هناك.

 

لمحت كوخا خشبيا مهترئا، ورائحة الدماء وصلت انفي 

 البعد حتى. اسرعت باتجاهه والهلع يزداد داخلي. من هذا

فتحت الباب بقوة، لينتفض من كان بالداخل بتفاجؤ وذعر. 

كان يقف بالقرب من جثتين احدهما لذكر يشبه الهيكل 



العظمي لوال الجلد الذي يغطيه.. بينما االخرى كانت 

متفحمة وال استطيع حتى ان اعرف ان كانت كاناليا ام 

 احد اخر..

 

صاعد الغضب بداخلي، تحولت عيناي للون االسود ت

شحبت بشرتي بسرعة ارعبت من امامي ليتراجع وهو 

يرتجف، ظهرت عروق سوداء تحت جلدي، الهمس 

 بغضب جحيمّي. "ماذا فعلت بها؟"

 

 تراجع برعب قائال، "م..م..ماذا تكون انت؟"

 

تعثر ليقع ارضا وكل اطرافه ترتجف. في ثانية كنت امامه 

 د هلعه اكثر، "لن اكرر كالمي، كاذا فعلت بها؟"ليزدا

 

رفع يداه المرتجفتان ليضعهما امام وجهه بخوف، 

"ا..انظر.. اقسم انني تركتها تذهب.. لم اعلم بانها تلك 



الفتاة حين قبلنا الصفقة، ما ان علمت حررتها وتركتها 

 تذهب."

 

جثوت امامه بهدوء ارعبه للغاية، "عن ماذا تتحدث، كيف 

 فها؟"تعر

 

اجاب بسرعة وبصدق ظاناً بانني سأتركه على قيد الحياة 

ان فعل، "االمر ليس شخصيا، تلك الفتاة لديها عالقة ما 

مع االلفا اليكساندر.. ان علم بما حدث سيقتل جنس 

مصاصي الدماء جميعهم. لذلك ما ان وصلت حررتها.. لم 

 اعلم بان لديها عالقات مع كائنات اخرى ايضا!"

 

 ببرود سأفكر بكالمه الحقا، "بأي اتجاه ذهبت؟" همهمت

رفع يده ليشير الى جهة معينة، اومأت براسي. "احسنت 

 فتى جيد، تستطيع ان ترقد بسالم االن.

 



وقبل ان يجد الوقت حتى ليبدي ردة فعل، كان رأسه 

 يتدحرج على االرض مبتعدا عن جسده.

 

ت وقفت خارجا من الكوخ، ليعود شكلي لطبيعته. توقف

واستدرت مرة اخرى ما ان خرجت من الكوخ، مددت 

 يدي باتجاهه.. ثواني ليشتعل بلهب اسود.

 

لن ينطفئ لهبنا االسود، اال حين يلتهم كل شيء في ذلك 

 الكوخ ويحوله لذرات رماد.

 

استدرت مسرعا متجها الى حيث اشار. جريت بسرعة 

وانا ابحث في كل مكان، واحاول استشعار قوتها. او حتى 

 اي صوت انفاس في المكان.

 

توقفت ما ان استشعرت شيئا.. هالتها.. وانفاسها البطيئة. 

استدرت وانا اسير نحوها. تصلب جسدي ما ان وقعت 



 عيناي على هيئتها.

 

اتسعت عيناي وانا احدق بها، الدماء تسيل من عنقها.. 

انفاسها التي تأخذها بصعوبة.. اطرافها المرتجفة من 

عيناها الواهنتان تفتحهما بصعوبة.. هي برودة جسدها.. 

بالكاد تقف على قدميها. لو انني كنت بجانبها منذ زمن.. 

 لما حدث لها هذا.. هذا كله خطأي...

 

فجأة رفعت انظارها نحوي. حدقت بي بهدوء من دون 

تعابير. ثم تسللت ابتسامة على شفتيها لتنطق اسمي 

 بسعادة، "لوكاس.."

 

 سير نحوها بخطوات بطيئة.حاولت تهدئة نفسي، ال

 

اتسعت ابتسامتها، لتستجمع اخر طاقتها وتسير نحوي. يال 

 قوتها.. حتى في اشد حاالتها سوءا ال زالت تحارب.



 

 ~Canalia 

 

اسرع بخطواته نحوي، واستطيع رؤية لمعة عينيه.. لتتسع 

 ابتسامتي.

ما ان اصبح امامي حتى اخذني بعناق الفا ذراعيه حولي 

ني.. لكنني لم اعترض. انتشر الدفئ في عظامي بقوة المت

 ما ان عانقني، شعرت باالمان الول مرة في حياتي.

 

سمعت صوته الهامس بانكسار، "انا اسف.. انا اسف 

كانا." . الا ال يجب ان يعتذر هو.. بل انا، فقد شككت به 

 حين ذكروا اسم ذلك الشخص المشابه السمه.

 

عت، ليخرج ضعيفا حاولت اخراج صوتي بقد ما استط

 لكن ممتناً، "ال، بل انا اسفة."

 



شعرت بالدوار يزداد وبجسدي يثقل وبتعب شديد. بما ان 

 اخي هنا، استطيع االستسالم االن.

 

 "كاناليا!"

جذب ما تبقى من حواسي صوت رجولي جميل نطق 

 باسمي بنبرة غريبة.

 

نظرت ولوكاس اتجاه الصوت. كان يقف هناك والبيتا. 

 ق بي بهدوء اشد من الهدوء الذي احاط بنا.كان يحد

 

 كأنه الهدوء ما قبل العاصفة.

 

 

.................................................... 

 



 ��✋هلو فرندز 

 

كيف شعوركم بتنزيل بارت طويييل وبوقت ابكر.. 

😇❤😎 

 

من امبارح وانا بكتب فيه وما نمت غير ساعتين حتى 

 ❤ى استمتعتم بالقراءة اتمن �😂😂😂�اخلصه 

 

 نروح للبارت:

 

ما رأيكم بجانب كاناليا بعد ظهوره، وقدرتها على رؤية 

 ماضي االخرين ان لمسوها؟

ما رأيكم بجانب مايكل الذي ظهر في هذا البارت؟؟؟ كونه 

دائم السخرية وذو لسان حلو اتجاه االناث، لكن عندما 

ية للغاية يتعلق االمر بعائلته يتحول لشخصية باردة قاس



وال يفرق بين كبير وصغير. من صدم من وجود جانب 

 كهذا فيه؟

لوكاس التوأم الجميل، من ظن بانه هو الخائن؟ )سأقتلكم 

😊🔪🔪🔪) 

 

و 'لوكاس يقتل لوكاس' من يشفق على لوكاس مصاص 

 الدماء؟

اعلم بأن معظمكم ظن في البداية الشخص الذي ظهر امام 

يكن هو بل وصل متأخرا.  كانا هو اليكساندر، لكنه لم

 علقوا هنا العرفكم.

 

من توقع ان تكون فيونا وراء خطف كاناليا؟ وهل هي 

 سبب الحريق ايضا؟؟

 

اجزم ان االغلب شك بكونها المعلمة.. لكن دورها لم يأتي 

 ��بعد



جانب فيونا الضعيف الخائف والمنكسر، من توقع رؤيته؟ 

 ير بذلك؟؟هل تعتقدون بان كون مايكل رفيقها له تأث

 

البطل الجميل.. كيف تتوقعون ردة فعله ستكون لوصوله 

 متأخرا للغاية؟

 

 ما سر الغموض وراء كل من كاليدس.. لويس.. ولوسيل؟

 

وبس، مالحظة: انا ذكرت بالفعل انه التنزيل ثابت يوم 

السبت الساعة عشرة المساء، وفي حال تأخرت او بدي 

يش ترجعوا تسألوا انزل ابكر اذكر قبل ذلك بصفحتي.. فل

 متى البارت؟ او ليييش تأخرتي نزلي..!!!!!!!!!

خالط الهواء البارد صمت الغابة بينما ظالمها الحالك زاد 

 المشهد برودة..

كانت عيناه تنظران الي بهدوء مخيف.. كأنه على وشك 

 تدمير كل ما حوله بأي لحظات.



شد لوكاس قبضته حولي مانعا اياي من السقوط وهو 

 لهم ببرود.ينظر 

تكلم لوكا بنبرة مصدومة وقلقة كاسرا الصمت، "ماذا 

 حدث.. لونا؟"

الحظت تغير تعابير لوكاس للصدمة بشكل غريب. رددت 

 بهدوء متجاهلة االمر، "ال شيء."

 

"هذا ليس ال شيء." خرج صوته غاضبا ومرعبا لردي.. 

صوت اليكساندر. كانت تعابيره جامدة توحي بانه على 

 يع من حوله.. الصمت بال رد.وشك قتل جم

 

بالطبع مظهري ال يوحي بانه كان ال شيء، لكنني حقا 

 متعبة واريد لليوم ان ينتهي باسرع الطرق.

 

لكن فجأة تملكني الغضب.. لقد كنت هناك وحيدة مع 

مصاصي دماء مخنثين يمتصون دمائي بانيابهم المقززة 



قرر داخل حدوده، ولم يكلف نفسه معرفة ما يحصل.. بل 

بدل استخدام سرعته الغير طبيعية تلك ان يتمشى لحيث 

 الدخالء!!

 

 واالن هو غاضب كالجحيم!!

نظرت اليه ببرود الرد بصوت اشد برودا، "هذا ليس من 

 شأ.." انقطعت انفاسي بدهشة ما ان اصبح امامي فجأة.

 

امسك ذراعي بقوة ليفصلني عن لوكاس بحركة سريعة 

 االمر بي بين احضانه.بالكاد التقطها.. لينتهي 

 

لم يكن انتباهي للوكاس الذي ينظر لنا بعينان متسعتان 

وبهدوء ال يفعل شيئا.. وال لذلك البيتا لوكا الذي يحمل 

 ذات تعابير لوكاس ويقف بال حركة.

 

بل كان كل انتباهي له.. كان اطول مني وجسده اكبر من 



 جسدي لدرجة انني اختفيت بين احضانه.

، لتتخلل رائحته انفي.. ال اعلم ان كان شد من العناق

عطرا ام هي رائحته الطبيعية، لكنها كانت كالمخدر. لم 

 تكن لدي اي طاقة او قوة متبقية البعاده.

 

لذا فقط استسلمت اخيرا لسواد الذي غزا عيناي.. كان 

 سوادا اشد من سواد الليل حولنا.

اغلق عيناي اخيرا واخر ما سمعته، كان همسه بجانب 

 اذني.. "سأقتلهم.. سأقتلهم."

 

 ~Lucas )لوكاس( 

 

ارتخى جسدها بين يديه.. لقد فقدت وعيها بالفعل. حملها 

ذلك االلفا بين ذراعيه، بعد ان همس في اذنها كلمة واحدة 

عدة مرات.. "سأقتلهم." كأنه يعدها بانه سيبيد كل من كان 

 له شأن بأذيتها.



 

ان ما سمعته صحيحا لقد دعاها الشخص االخر بلونا، ان ك

حقا.. فهذا يعني بان كاناليا تكون رفيقة االلفا خاصته.. اي 

 هذا االشهب...

 

ال يمكن لهذه الكلمة ان تحمل معنى آخر لدى 

 المستذئبين... لقد اخبرتني تلك المستذئبة بذلك..

 

لكن هذا مستحيل.. ال يمكن لنا ان نمتلك رفقاء. واللعنة ما 

 ناليا..الذي يحدث؟؟! وخاصة كا

 

 

.................................................... 

 

 ~Michael )مايكل( 



 

وقفت بهدوء وانا اتنهد.. واللعنة هل وجدها ام ال؟ هل هي 

 بخير ام اقتل هذه السافلة؟

 

نظرت لالسفل للتي ال زالت تجلس ارضا وتذرف 

الدموع.. كانت تحدق لالسفل هربا من نظراتي الباردة 

 عض شفتها بقوة.وت

 

"لماذا فعلِت ذلك؟" سألت بنبرة باردة مخفيا رغبتي في 

قتلها بداخلي. قد تكون كانا ذات لسان وقح لكنها لطالما 

ابعدت الجميع من حولها، وال تتصرف بوقاحة اال لمن 

 يتقرب منها.

 

ضغطت شفتيها بضيق ولم تجب. هل اجبرها احد على 

 فعل ذلك؟ "من طلب منك فعل ذلك؟"

 



هزت رأسها لتجيب بنبرة مبحوحة، "لم يفعل احد." يبدو 

 هذا مشبوها نوعا ما.

 

رن هاتفي معلنا وصول رسالة، المسكه على عجل 

وافتحه. *انها معي.. هي بخير االن. وهناك شيء مهم 

 اريد اخبارك به الحقا.* كانت من لوكاس.

 

تنهدت براحة، لتسترخي اعصابي اخيرا. هي بخير.. انها 

 . "اهي بخير؟" قالت فيونا فجأة النظر لها بحدة.بخير

 

 "لحسن حظك.. واال لكان رأسك قد طار مودعا جسدك."

رفعت يدها لتمسح دموعها بقسوة وتقف. تغيرت نظرتها 

الضعيفة المتأسفة ألخرى قوية قاسية لتقول بذات القوة 

 التي ظهرت فجأة، "اذا لست مدينة لك بشيء االن."

 

من فمي.. حدقت بها بقوة ترعب خرجت ضحكة ساخرة 



اي شخص طبيعي، وبالفعل الحظت ارتجاف اطرافها 

 السريع قبل ان تتحكم بنفهسا.

"لست مدينة لي؟" اقتربت بخطواتي منها الكمل، "كدتي 

 تقتلين شقيقتي وتقولين لي لست مدينة لك بشيء!!"

 

تراجعت ليوقفها الحائط، وضعت يدي على الحائط بجانب 

ببرود وابتسامة مرعبة تعلو محياي، رأسها الهمس 

 "اعطيني سبباً واحداً يغير رأيي عن قتلك."

 

نظفت حلقها لتزيل توترها، عقدت ذراعيها امامها، لتنظر 

لي بثقة قائلة، "شقيقتك ليست ميتة لذا ليس عليك قتلي 

لتثأر لها، اما عن محاولتي لفعل ذلك.. فستنساه وتتركني 

م بشراً.. وسأصمت مقابل اعيش النني اعلم بانكم لست

 تركي."

 

اذا هي تساوم على حياتها، "او يمكنني قتلك االن واصمتك 



 لالبد." رددت بذات الثقة.

 

لتعلو ابتسامة شفتيها، "ان قتلتني لن يقف قطيعي صامتين، 

بل سيبحثون باالمر ولو تطلب دهرا وحتما سيكتشفون 

 ؟"االمر.. عندها اتظن بان شقيقتك تلك ستبقى بامان

 

محيت ابتسامتي الحدق بها بهدوء لترتفع ابتسامتها. لم 

 استطع كبح ضحكي اكثر فانفجرت ضاحكا لتستغرب.

 

 

امسكت فكها بقوة الرد بسخرية، "اتظنين بان االلفا 

الخاص بك ذاك يستطيع قتلنا او حتى ايذائنا؟ ال يهمني ان 

علموا االمر لن يتطلب سوى بضع دقائق لمحو مجموعة 

ال تغتري بنفسك لستم سوى كالب برية  صغيرة..

 شرسة."

 



اتسعت عينيها بصدمة.. حسنا بما ان كانا بخير، سأكتفي 

بتحذيرها هذه المرة فيبدو انها ستموت خوفا االن قبل 

لمسها. "حسنا، ساتركك هذه المرة لكنني اقسم ان اقتربتي 

من كانا او نطقتي بحرف مما حدث.. لن اكتفي بقتلك بل 

قطيعك باكمله." نفضت يدي عن فكها بقسوة وعائلتك و

 التركها خلفي واغادر.

 

وصلت للمنزل اخيرا، اشعر بالتعب الشديد. وقد الكم اي 

 شخص يظهر امامي االن.

امسكت الباب الدير مقبضه ليفتح! هل لوكاس عاد بكانا؟ 

 دخلت بسرعة متجها لطابق الثاني، لغرفة كانا تحديدا.

 

النثوي، "مايكل، عزيزي لقد لكن اوقفني ذلك الصوت ا

اتيت اخيرا.. شعرت بالغرابة عندما دخلت وكان خاليا ال 

 احد فيه!"

استدرت لتقابلني عيناها الخضراوين.. متى عادت امي؟ 

نظرت لها بملل اذا هي من فتح الباب وليس لوكاس 



 وكانا..

حسنا لقد قلت بانني قد الكم اي شخص ياتي امامي.. هل 

 الكمها؟

نادت مجددا لتجذب انتباهي، همهمت بملل..  "مايكل؟"

يجب ان اخبر لوكاس انها عادت ليس من الجيد ان تراه.. 

انها امرأة مجنونة وال اعلم ما ستخطط لفعله لو علمت ان 

 لوكاس حي وهنا ايضا.

 

"اين كاناليا؟ ليس من عادتها الخروج متأخرا." سألت 

 وما تفعل؟ بفضول لم تستطع اخفائه. ومنذ متى تهتم بكانا

 

لكن من االفضل اخفاء االمر عنها. "لقد خرجت مع بعض 

 االصدقاء."

اجبت باختصار لتخرج ضحكة ساخرة من فمها وتعلق 

 بسخرية اكبر، "اصدقااء!!"

نظرت لها ببرود من غير ان اجيب، ثم ابتسمت بتكلف 



القول، "انا متعب سأذهب وانام، ال تنتظري كانا قد 

 تتاخر."

 

هت لغرفتي بصمت. ما ان دخلت اغلقت استدرت واتج

 الباب خلفي واخرجت هاتفي الرسل للوكاس ما يأتي.

 

*لقد عادت.. ال تعد مع كانا، اخبرتها انها تتسكع مع بعض 

 االصدقاء وربما تتأخر... كيف هي االن؟ واين انتم؟*

 

اغلقت هاتفي ما ان ارسلت له، الرميه على السرير. 

في.. جلست على السرير غيرت ثيابي، السمع رنة هات

 بارتياح اخيرا الفتح هاتفي لقدوم رده.

 

 .*��*نحن في قطيع عاشق شقيقتك 

 



 

.................................................... 

 

 ❤هلو قايز 

 

قبل ما تحكو البارت قصير.. راح يكون فيه بارت يوم 

االثنين ان شاءهللا.. اعتذر كنت مشغولة بتسجيل الفصل 

 والجامعة كونو بكرة الدوام.

 

المهم اتمنى استمتعتم بالقراءة رغم قصر البارت، واعتذر 

الني انتقدت من يسألني متى البارت شعرت بذنب اني 

 حكيت ما ان نشرت البارت.

وفيه ناس تحكيلي ليش فيونا رفيقة مايكل وانها ما تستحقه 

يت وكونها رفيقته يعني انها مش راح تتعاقب... انا ما حك

انها مش راح تتعاقب ولسة فيه مشاهد كثير تخص فيونا 

وغالبا الشخصيات الشريرة اللي زيها يكونوا مظلومين.. 



لكن انتم تقرروا اذا هي مظلومة او ال بالبارت القاد واللي 

 بعده.

 

واستعدوا اخيرا سيتم كشف نص حقيقة كانا... النصف 

 ❤في البارت القادم.. استعدوا ��فقط 

 

 حول البارت ستكون بالبارت القادم االسئلة

 

صح قبل ما انهي ثرثرتي فيه قارئة جميلة، ارسلت لي 

صورة عن كيف تتخيل شكل شخصيتي كاناليا واحببت 

مشاركتها معكم.. طبعا لكل شخص حرية التخيل 

 وشخصيا ال احب ارفاق صور لشخصياتي..

 

 

 ~Lucas )لوكاس( 



 

وء، اخيرا ترتاح كانت تنام على ذلك السرير االبيض بهد

 بعد ذلك اليوم الفظيع.

كنت اجلس على كرسي موضوع بجانب السرير الذي تنام 

عليه، في غرفة بيضاء تفوح منها رائحة المعقمات 

واالدوية.. اعتقد اننا في المشفى الخاص بقطيعهم او شيء 

 ما.

تنهدت بتعب وانا انظر بارجاء الغرفة بهدوء. في ذلك 

انت كانا رفيقته ام ال.. تصلب من الوقت حين سألته ان ك

الصدمة لمعرفتي بذلك واصبح ذو الشعر البندقي ذاك 

 عدائياً للغاية.

 

لكنه انهى االمر باحضاري مع كانا هنا من غير ان 

يعطيني اي اجابة، اراد وضعي في الزنزانة لكنني 

تداركت الموقف بتأكيدي له بانني لست شخصا خطيرا 

ن في البداية علي البقاء بجانب وانني سأفسر له االمر لك

 شقيقتي الطمئن عليها.



 

وبالطبع لن اخبره عنا شيئاً.. لن يكون جيداً الي احد ان 

علم اي شخص بذاتنا. سأخترع كذبة ما عندما يأتي الوقت 

ليحقق معي وسأتأكد من ابعاد كاناليا ومايكل عن االمر 

 .كلياً، في حال شكل االمر خطرا فسأكون فقط انا وحدي

 

اما كانا فلن تؤثر عضة مصاص دماء بها.. ربما ستشعر 

بالدوار في البداية بسبب الدماء التي فقدتها، ستكون سرعة 

شفائها ابطأ الن جسدها لم يعتد بعد على كل تلك القوة.. 

 لكنها سرعان ما ستتحسن.

 

طمأنت مايكل منذ قليل عنها، البد انه كان قلقاً للغاية، 

 اره بمسألة الرفيق تلك..ويجب علي ايضاً اخب

 

فجنسنا.. اعني انا وكانا فقط، ال يجدر بنا امتالك رفقاء 

ابداً.. وهذا ال ينطبق عل مايكل، صحيح اننا اخوة لكننا 



 لسنا اشقاء، هو نصف بشري بينما نحن ال.

 

وبطبيعة الحال جنس والدتنا مختلف تماما عن جنس 

ملة المعدنية. والدنا.. ان صح القول فهم الوجه االخر للع

ويطلقون عليهم اسم المجنحين.. او المالئكة بسبب 

اجنحتهم البيضاء، رغم مظاهرهم المالئكية اال انهم ابعد 

المخلوقات عن صفة المالئكة.. لذا القب الصحيح لهم 

 المجنحين.

 

قد يبدو غريبا كوني نصف مجنح واعلم اشياء محدودة 

ة والدي.. عنهم، لكن اغلب حياتي عشت فيها تحت رحم

 وصدقوني كان االمر مريعاً للغاية.

 

رغم كون الجنسين يتعاكسان بكل شيء، ومن ناحية كل 

شيء تحديدا.. اال انهما يتشاركان بصفة واحدة، وهي ان 

 كالهما فظيع.



وثالثتنا كاناليا مايكل وانا، اضطررنا لتحمل العواقب 

ون واكثرنا كاناليا.. فهي الوحيدة من اختارها القدر لتك

المميزة بنا.. وربما االشخاص الوحيدين الذين يروها 

مميزة هم انا ومايكل، بينما يراها الباقين كشيء يجب 

 التخلص منه. حتى والدانا..

 

رن هاتفي فجأة، البد انه مايكل.. لما ال يتصل فحسب من 

 غير رسائل؟ انا اكسل من ان اكتب يا رجل.

 

انها تتسكع مع بعض  *لقد عادت.. ال تعد مع كانا، اخبرتها

 االصدقاء وربما تتأخر... كيف هي االن؟ واين انتم؟*

 

 

 

اذا لهذا مايكل يرسل رسالة.. لكي ال تسمع والدته. حسنا، 

 اتضح انه ليس غبياً في االوقات الصعبة.



 

 .*��*نحن في قطيع عاشق شقيقتك 

 

ابتسمت على الفكرة، قد ال يكون االمر بهذا السوء، اعني 

باالمر قوته لم تكن طبيعية كقوة الفا مستذئبين  بالتفكير

عادي.. وحتى مصاص الدماء ارتعش رعبا حينما علم 

بكون كاناليا هي من قاموا بخطفها، واسرع بتحريرها 

 خوفا من انه سيقتل كل مصاصي الدماء!!

 

ان كان بتلك القوة، وايضا رفيق كانا.. فستكون فكرة 

 تقرب كانا منه جيدة.

 

 بضيق على السرير لتجذب انتباهي بالكامل. تحركت كانا

 

 ~Canalia )كاناليا( 



 

حاولت تحريك جسدي، لينتشر االلم فجأة به كتيار 

كهربائي. عبست الفتح عيناي بصعوبة، واول ما قابلني 

 كان ضوء ابيض ساطع.. الغلق عيناي مجددا .

 

رمش عدة مرات العتاد االضاءة. جاءني صوت مألوف 

 انا؟ على مهلك يا فتاة." كان صوت لوكاس.بنبرة قلقة، "ك

 

تنفست بقوة، الحاول رفع جسدي الذي اصبح ثقيال للغاية 

بسبب طاقتي التي اصبحت صفرا. ساعدني لوكاس 

 الجلس على السرير.

 

"هل انِت بخير االن؟" همس يسألني بحنان يمأل صوته، 

 البتسم لذلك.

 

الطريقة؟" "تعلم انك تبدو كرجل عجوز وانت تقولها بهذه 



 رددت ممازحة وانا اضحك.

 

 كشر ليرمقني بملل، "هل تريدينني ان اضربك؟"

 "حسنا ال امانع بغيبوبة اخرى." اجبت بسخرية.

 

"جديا سأضربك،" دفع رأسي بخفة باصبعه. اكمل، "هل 

تعلمين كم بحثنا انا ومايكل عنك؟ كدنا نموت من الخوف 

 عندما اختفيتي."

 

يكل كان يبحث عني؟، بال نظرت له باستغراب، "ما

 مزاح!"

 

اجاب بسخرية، "ما هذا الرد الوقح.. لم يبقي حانة واال 

بحث فيها وهو ايضا من عرف مكانك، ولواله لما 

 وجدتك.".

 



اجبت باستغراب اكبر، "لم اظن بانه قد يبالي باختفائي.. 

كل ما جاء بعقلي بانه سيقول شيئا ک تحتاج ان تكون 

شخص ما تفعل شيئا ما ال تريدنا  وحدها او ربما هي مع

 ان نعرفه.. تعلم... تلك الردود."

 

رد بجدية وغضب طفيف، "بجدية؟ اال يمكنك ان تثقي بنا 

ولو قليال؟؟ نحن اخوتك كانا ولن نترك اي شيء يصيبك.. 

اال تجدي انه من المناسب ان تثقي بنا ولو قليال؟" انهى 

 كالمه بغضب.

 

انني اقول هذا من فراغ؟ عبست بذات الغضب. هل يظن ب

خرجت من بين شفتي ضحكة ساخرة، "اال تظن بانك تلقي 

اتهامات ال معنى لها؟ ولو انني لم اكن اعيش مع مايكل 

لما استغربت ردة فعله؟ وعلى اي حال ما ادراك انت لم 

تأتي سوى من اسبوع واالن تصرخ بوجهي قائال بانك 

 اخي."

 



 

ذات الغضب، "كانا علت نبرة صوته عن ذي قبل رادا ب

نحن اخواكي، كيف لِك قول ذلك؟ نحن لن نتركك تموتين 

 فقط هكذا."

 

احتلني الغضب ايضا الصرخ به بغضب بنفس نبرته، 

"حقاً! اذا اين كنت عندما حدث نفس الشيء قبال؟ لقد كان 

االمر اسوء من االن االف المرات واحزر ماذا؟ لم يكن 

قف عن قول هراء االخوة اياً منكما هناك من اجلي، لذا تو

 هذا."

 

اتسعت عيناه بصدمة وقد اختفى غضبه، ليحل الصمت 

 الغرفة لعدة دقائق وهو يحدق بي بعدم تصديق.

 

خمد غضبي ايضاً، اللعن نفسي داخلياً. لما قلت هذا 

الهراء اللعنة، لقد كانا يبحثان عني طوال الوقت حتى 



 وجداني.. واالن اصرخ به.

 

وقلت شيئا غبياً. اعلم بان لديه اسبابه لقد فقدت اعصابي 

لكونه لم يكن معنا. تضاخم شعوري بالندم وانا ابادله 

 التحديق بهدوء.

تنهدت بضيق، النطق بهدوء واسف، "اسمع.. انا اسفة 

حقاً لما قلته االن. مررت بالكثير اليوم، وفقدت اعصابي 

 هل يمكننا تجاهل ذلك وحسب؟"

 

بفضول واندهاش، كانني  نظرت اليهم. جميعهم يحدقون

كائن فضائي. استدرت العود للداخل مجددا. هو بأي 

 طريقة.. لم يحضرني الى قطيعه صحيح؟؟

 

اغلقت الباب خلفي، النظر ناحية اليكساندر بتساؤل، 

"بالمناسبة اين نحن؟" حولت انظاري ناحية لوكاس 

ليحرك حاجباه لالعلى واالسفل وعلى وجهه اكبر ابتسامة 



 ذا ال يبشر بالخير..ساخرة! ه

 

تكلم لوكا بقلق، "لونا، هل انت بخير؟ اعتقد بانك يجب ان 

 تستريحي."

 رددت بال مباالة، "انا بخير."

امسك اليكساندر معصمي، "لقد فقدتي الكثير من الدماء 

باستثناء كونك فقدتي وعيك، هل تظنين بان جسدك 

الضعيف هذا سيتحمل؟" قال ببرود ساحبا اياي نحو 

 رير االبيض.الس

 

عقدت حاجباي بغضب السحب يدي بقوة منه. التفت 

ناحيتي ليرمقني بغضب، حدقت به بالمثل ببرود قائلة، 

"قلت بانني بخير، وفي حال مت امامك بسبب جسدي 

 الضعيف رجاًء ال تحرك ساكناً."

صمت حل الغرفة، لتصل الذاننا الشهقات القادمة من 

معون. عقدت حاجباي خلف الباب.. تباً نسيت انهم يست



 بضيق القول مخاطبة لوكاس، "لوكاس.. فالنعد للمنزل."

 

ابتسم لوكاس ابتسامة معتذرة. الشهق ما ان شعرت 

بجسدي يرتفع عن االرض، تدلى شعري لالسفل.. 

التمسك بقميص اليكساندر وانا اصيح متذمرة، "ما الذي 

 تفعله؟؟" لقد حملني كفريسة صيد!!

 

باتجاه الباب قائال للوكا باختصار، تجاهل سؤالي ليسير 

"انتظراني بمكتبي." اومأ لوكا بهدوء واالبتسامة تشق 

 وجهه.

 

"ما اللعنة..." قلت بعدم تصديق وانا انظر للوكا ولوكاس 

 اللذان يراقبان بهدوء. ما خطب العالم؟

 

خرج اليكساندر وهو يحملني على كتفه، سار بين جموع 

وبرود. ما لعنة االلفا اللعين  المستذئبين المصدومين بهدوء



 هذا؟ لما انا؟؟

رددت بصراخ مرة اخرى بينما الجميع يراقب باندهاش، 

 "واللعنة انزلني.. هل جننت؟"

همس بغضب مكتوم، "سأجن بسببك حتماً." بدى كأنه 

 يخاطب نفسه وليس انا.

 

سار بسرعته غير الطبيعية من غير ان يحذرني حتى، وما 

العالم حولي يدور وبمعدتي ان وقف حتى احسست ب

تتقلب. امسكت بقميصه اكثر وانا احاول تخفيف الدوار 

 الشديد الذي اصابني.

 

شعر اليكساندر بذلك ليضعني بلطف وبطئ على شيء 

طري ومريح اتضح بانه سرير. جلست عليه واخفضت 

راسي بالم وشعور الغثيان والدوار يحتل رأسي.. اشعر 

 برأسي ينبض!

اغلقت عيناي بضيق. فتحتهما مجددا ما عقدت حاجباي و



ان شعرت به يعانقني للمرة الثانية، ولدهشتي كان عناقا 

 لطيفاً.

 

همس بأذني مرة اخرى، "لو انني اتيت اسرع لما كنِت 

ستعانين هكذا.. اسف." اتسعت عيناي بصدمة.. لقد اعتذر 

 لي!! لما يعتذر لي؟!

 

 

= 

 

ل، الكمل موضحة، ابتعد عني فاكاً عناقه لينظر لي بتساؤ

"تعلم.. تبدو من الخارج مرعبة لكن..." نظر لي بانتباه 

 وتساؤل. حسناً.. ال يبدو انه دخل مدينة مالهي من قبل.

 

"انسى االمر لم يكن باالمر الكبير، ليس عليك االعتذار 

مني فال شيء يربطنا." قلت مغيرة الجو، ظننت بانه 



 سيتغير لالفضل لكنه فقط ازداد سوءاً.

 

اقترب بغضب مكتوم مني الرجع راسي للخلف واحدق به 

 باستغراب وتوتر.. ماذا؟ ما الذي قلته ليغضب هكذا؟

 

همس بالقرب من وجهي بتعابير مقتضبة، "لدينا حديث 

طويل لنخوضه، لذا ابقي هنا ساعود." اكتفى بهذه الجملة 

 ليبتعد.

 

"انتظر ماذا؟" قلت بتعابير غير مصدقة، هل يتكلم 

؟؟ ليس هناك شيء لنتحدث بشأنه. انتظروا.. ماذا لو بجدية

انه اكتشف شيئاً؟ ايعقل ان لوكاس اخبره؟؟ ال هذا 

 مستحيل.

 

اسرعت بالجري باتجاه الباب، ادرت المقبض وفتحته 

ليخرج بوجهي شخص ما اراه للمرة االولى. نظرت له 



باستغراب ليبتسم بوجهي بسرور. ليتكلم باحترام، "لونا، 

 ر ال يمكنك الخروج الى حين قدوم االلفا."انا اعتذ

رددت بدهشة، "اتعني انه حبسني هنا لتو؟؟" هل هو 

مجنون؟؟ لست زوجته او حبيبته اللعينة كيف بحق هللا 

 يتجرأ ويحبسني؟؟ وبأي صفة؟

 

قهقه الرجل العثالثيني الذي بدى انه حارس او شيء 

وامره. كهذا، ال اعلم ما يسمونه المستذئبون. "اسف، هذه ا

 ارجوِك استريحي بالداخل."

 

امسك ذاك الرجل بمقبض الباب ليغلقه. حدقت بالباب بعدم 

 تصديق. ذلك المجنون االحمق لقد حبسني حقاً.

 

هل اكسر الباب واضرب حارسه واهرب؟؟ تبدو فكرة 

 جميلة، لكن لوكاس ال زال معهم. تبا لك لوكاس.

 



هد بتعب. استدرت الجلس على السرير مجددا، وانا اتن

 نظرت حولي، الالحظ الغرفة التي انا بها لتو فقط.

كانت ذات حجم كبير، ديكور انيق للغاية وكل ما يحتلها 

 ذو ثالث الوان، اسود رمادي وابيض..

 

بدءا من السرير الذي يحتوي على الثالث الوان معا.. 

الجدران الرمادية.. االرضية بالسجاد االسود الفاخر 

 ون االبيض.وبعض االثاث بالل

 

حسنا هذه غرفة رائعة حقاً. ضربت انفي رائحة مألوفة، 

الشمشم بالهواء عدة مرات، هذه رائحة عطر اليكساندر.. 

 هل هذه غرفته؟؟

 

وقفت بسرعة الحوم بالمكان والمس كل شيء، وافتح اي 

 درج او خزانة.. تبا له هذا فاخر للغاية.

 



(  ू •ᴗ•  ू❁)(  ू •ᴗ•  ू❁) 

.................................................... 

 

 ~Lucas )لوكاس( 

 

 

جلسنا انا والبيتا على مقاعد في غرفة ما بدى انها مكتب. 

جلست بارتياح على المقعد، لتحوم عيناي بالمكان بملل 

 ونحن ننتظر ذلك االلفا.

 

 استمر ذلك البيتا باتحديق بي بعدائية بينما تجاهلته كلياً.

ابتسمت بهدوء، اسف كانا ال استطيع فضح امرنا امامهم 

واال لما كنت سمحت له باخذك هكذا، ثم هو حتما لن 

 يؤذيِك.

 



مرت عدة دقائق ليدخل االلفا نسيت اسمه، ويغلق الباب 

 خلفه. سار ليجلس على الكرسي خلف المكتب.

 

نطق ببرود وهالة مخيفة تخرج منه، "ابدأ الحديث.. وان 

 لم وساقتلع رقبتك."كذبت ساع

اتسعت ابتسامتي، يال المستذئبين والدراما التي 

 يصنعونها، "بالطبع، ال اجرؤ على الكذب."

 

"ال تتحاذق." نطق البيتا بحدة، التنهد بقلة حيلة وابدأ 

 بتفسير كوني اعرف حقيقتهم.. التفسير البريء.

 

قلت بدرامية، "انظروا، االمر وما فيه انني كنت رفيق 

لمستذئبات. وهي اخبرتني عن حقيقتكم بعد ان وقعنا احد ا

بالحب، اخبرتني عن الرفيق الروحي، وقدراتكم التي نحن 

البشر ال نستطيع ان نفعلها.. هذا كل شيء." انهيت كالمي 

 بنظرة بريئة.



 

تبادل االلفا والبيتا النظرات، ليسأل البيتا، "واين رفيقتك 

 المزعومة؟"

الصنع تعابير حزينة، "لقد محيت االبتسامة عن وجهي 

ماتت منذ بضع سنوات.. قتلت على يد مستذئبين اخرين 

داخل حدود مجموعتها.. اعتقد بانها سمتهم روجز او 

 شيء كهذا."

 "اذا اتقول بانك ذهبت لمجموعتها؟؟" اكمل البيتا تحريه.

 

 الجيب بهدوء، "نعم، ذهبت للعيش معها هناك."

 المنع ابتسامتي بصعوبة. "ماذا عن كاناليا؟" سأل االلفا

"هي ال تعلم شيئاً، لم نكن انذاك نعيش معا انفصل والدانا 

منذ زمن وعشت انا مع والدي بينما هي ومايكل بقو مع 

والدتنا." حركت رأسي العلى واسفل بحزن. ربما 

 سأصبح كاتب روائي مستقبال.

 



"اين وجدت كاناليا؟" سأل بانتباه وهو يدرس حركاتي 

ه من شخص ذكي.. انه يحلل حركاتي ليعلم ان بدقة، يا ل

كنت اكذب ام ال.. لكن هذا لن ينفع عزيزي، فلقد كان 

علي احتراف الكذب ألال افقد رأسي عند ذلك الرجل 

 المجنون الملقب بأبي.

 

"في الغابة، قالت لي حينما سألتها ان احدهم حررها ما ان 

" قلت دخل وتركها تذهب، لكنها كانت في حالة يرثى لها.

 باقتضاب.

 

وقف االلفا بهدوء ليقول، "اال تعرف شيئا عن الكوخ 

 المحترق الذي كانت به كاناليا؟"

 نظرت باستغراب له، "اي كوخ؟"

بقي صامتاً وتجاهل سؤالي، حسنا ال يهم انا اعرف اصالً. 

خاطب البيتا الذي تبين ان اسمه لوكا، "لوكا، اوصله الى 

 لخارج.منزله." انهى االمر متجهاً ل



 

 "حاضر الف.."

 

"انتظر،" اوقفته مقاطعا لوكا بال مباالة ليرمقني بغضب. 

توقف االلفا مستديرا لي ببرود منتظرا ان اكمل. "اريد 

 التكلم مع كانا للحظة."

♡(*>ω<)ω*<♡ 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

بملل، تأخر ذلك االلفا. فتح الباب كنت اجلس على السرير 

فجأة الرفع رأسي نحو الباب. دخل لوكا وخلفه لوكاس، 

 بينما اليكساندر بقي خارجاً.

 



تقدم لوكاس مني وهو يبتسم، بينما لوكا يرمقه بغضب. 

 "لديك عشر دقائق." قال لوكا بحدة.

 

علق لوكاس ببرود، "وهل ازور سجينا انا؟" تبادال 

ا خارجاً. صرخ لوكاس بسخرية، "ال االنظار ليهم لوك

 تستمعا انه حوار عائلي."

 

رد لوكا بقلة صبر، "الغرف مزودة بعازل صوت ايها 

 السافل." ليغلق الباب بقوة كبيرة.

 

تكلم لوكاس باسف مصطنع، "تؤ تؤ تؤ ال اظن باننا 

سننسجم سويا ابدا.. هذا مؤسف فاسمه اول احرف اسمي، 

 ."كنا قد نكون اعز االصدقاء

هل هو احمق؟ باالضافة.. هل اخبرهم لتو اال يسمعوا ما 

 سنتحدث عنه؟؟ هل اخبرهم؟؟

 



 سألت لوكاس بسرعة، "واللعنة هل اخبرتهم؟؟"

تقدم مني ليضع يده على كتفي وسأل متجاهال سؤالي، 

 "هل تشعرين بحال افضل االن؟"

 "ال تغير الموضوع."

برهم بشيء، تنهد قائال بتعب ظاهر على وجهه، "انا لم اخ

اختلقت قصة وهمية عن كوني رفيق لمستذئبة ما الحل 

االمر.. اخبرتهم انك ال تعلمين لذا تصرفي على هذا 

النحو، وشيء اخر.. ال تمنعي محاوالت ذلك االلفا 

 بالتقرب منك."

 

 قال بجدية العقد حاجباي باندهاش، "ما الذي تقوله؟"

سيئة، مصاص قال بجدية، "قد ال تكون فكرة االرتباط به 

الدماء الذي حررك.. كان خائفاً منه بشدة لذلك حررك. 

 وال اعلم ما قد يحصل لو لم يحررِك."

 

نفضت يده بقوة الرد بصدمة لما يقوله، "هل جننت؟ اتعلم 



 ما الذي تتفوه به االن؟"

 

"كانا، هو رف.." قال مقتربا مني القاطعه قبل ان ينهي 

 جملته.

 

ة حياتنا، وتعلم ايضا من يحاول "لوكاس، تعلم جيدا بماهي

انهاءها.. المجنحين سيفعلون اي شيء ليقتلوني وال 

 يمكنني توريطهم باالمر."

 "هو مختلف." رد محاوال اقناعي والحزن يمأل وجهه.

 

"وان قتلوه وقتلوا قطيعه؟ ماذا سأفعل انا بالمختلف؟" 

رددت بالم، ال اريد اعادة ما حصل ال اريد الحد ان يتأذى 

ببي. ان كان على احد ان يموت سيكون انا وحسب.. ال بس

 استطيع المخاطرة.

 

نظر لي بحزن ليتنهد مجددا ويقول، "كما تريدين، 



 بالمناسبة لقد عادت امك وسألت عنِك.."

 

رددت باستغراب كبير كانني سمعت ما قاله خطأ، "سألت 

 عني انا؟؟"

قهقه بخفة مكمال، "نعم، اخبرها مايكل انك مع بعض 

 االصدقاء." لم يكد ينهي لوكاس كالمه حتى رن هاتفه.

 

اخرج الهاتف من جيبه ومده لي، حسنا انه هاتفي وليس 

هاتفه. اخذته باستغراب وانا انظر السم المتصل 'عقرب 

 الصحراء'. اي مصيبة حلت لتتصل امي بي؟

علق لوكاس بين ضحكاته، مدركا ان المتصل هي امي، 

 "كيف تحول مجنح لعقرب؟"

 

"اخرس،" اجبت على الهاتف بملل، "ماذا؟ هل مات 

 احد؟"

 



جاءني صوتها من الطرف االخر، صوتها الرقيق 

 المصطنع. "كاناليا.. اين انِت؟ عدت ولم اجدك؟"

الم يخبرها مايكل انني مع اصدقاء؟؟ اهذا صعب 

 التصديق؟ "انا اتسكع مع بعض الرفاق، لماذا تسألين؟"

 

نبرة صوتها فضولية للغاية "هذا ليس من عادتك؟" كانت 

 البتسم بسخرية.

 

"بدوا الرفاق وسيمين للغاية فلم استطع المقاومة، هل 

تريدين االنضمام؟" فسرت بسخرية لتقهقه منهية االتصال، 

 "ال ال مطلقا استمتعي."

 

حركت رأسي يمينا ويسارا بقلة حيلة، ربما ارادت التأكد 

 من انني ال ازال على قيد الحياة.

 

نظري نحو لوكاس، النتبه انه يكاد يموت ضحكاً.  اعدت



 "هل تريد الموت يا لعين؟"

اجاب بين انفاسه، "سأعينك.. مساعدة لي.. حين اصبح 

مؤلفاً.." سأقتله جدياً، هو يصبح سخيفا بعض االحيان.. 

 وفي اوقات جدية.

 

 تجاهلت الموقف برمته ألسأل، "متى سنغادر؟"

 "لن نغادر.. سأغادر."توقف عن الضحك ليأخذ انفاسه، 

 

 نظرت اليه بصدمة، "ستتركني هنا؟"

اجاب بابتسامة ساخرة، "حبيب القلب ال يريد مفارقتك، 

 ماذا افعل انا؟ ال يمكنني كسر قلبه."

 

"تعلم، اكتشفت بانني استطيع حرق االخرين حتى الموت، 

ما رأيك ان تجرب؟" اجبت بجدية وابتسامة لطيفة تعلو 

 وجهي.

 



ه ليقول بسرعة قبل ان يفتح الباب، "ال ال ال اقشعر جسد

 شكرا سموك."

 

دخل اليكساندر ليغمز لوكاس لي ويهم خارجا من الغرفة 

 بصمت. بحق الرب اين تذهب وتتركني يا لعين؟

 

نظفت حلقي القطع الصمت اوال، "اذا، بما ان االمور 

بخير االن.. ساغادر، شكرا على كل شيء."  اتجهت 

 للباب بسرعة.

 

كنه اصبح امامي فجأة، التوقف. "ليس بهذه السرعة، لم ل

نحظى بحديثنا بعد." قال بسخرية منحنيا لالسفل ليصل 

 لطولي.

 

رددت باستغراب مصطنع، "اي حديث؟ ايوجد واحد؟ من 

 انت؟"



ابتسم على حديثي بخفة. اعلم بانه ليس الوقت المناسب 

لقول ذلك لكن، وكأنه الشخص الوحيد الذي تليق به 

 البتسامة.ا

 

تقدم مقتربا بشدة، التراجع. "اخبريني كانا من فعل بك 

 هذا؟" اقال كانا لتوه؟ هل اختصر اسمي؟

 

"انا لم اسمح لك باختصار اسمي." قلت بجدية محاولة 

 تغيير الموضوع.

 

تقدم نحوي اكثر التراجع اكثر، اصطدمت قدماي بسرير 

ليضع  خلفي لينتهي االمر بي جالسة عليه. تقدم وانحنى

جبينه على جبيني ويحدق بعيناي بهدوء. ثم سأل مجددا، 

 "اخبريني من اختطفك؟"

 

تصلبت مكاني بتوتر وانا ابادله التحديق البتلع ما بحلقي 



بتوتر اكبر. ان لم اخبره بانهم مصاصي دماء سيشك 

باالمر، وخاصة ان اثار انياب ذلك المقرف ال زالت على 

 دماء." رقبتي. "كانوا.. كانوا مصاصي

 

تغيرت نبرته وهو يسأل مجددا وال زال يحدق بعيناي 

 بعمق، "ماذا فعلوا لِك؟"

 

رفع يدي بغير وعي مني الضعها على اثار انياب ذلك 

المقرف ولم اجب. نقل انظاره الثار االنياب، ليمسك يدي 

 ويبعدها.

 

حدق به باقتضاب، ليقترب فجأة ويطبع قبلة على اثار 

 اذا ايضا؟"االنياب ويبتعد. "م

 

حركت رأسي يمينا ويسارا بتشوش، لما فعل هذا على 

حين غرة قلبي الصغير ال يحتمل. رددت بعد ان نظفت 



حلقي بتوتر، "ل..لم يفعلوا شيئا اخر.. فك احدهم وثاقي 

 وهربت."

 

شد على يدي ليسأل سؤاال لن استطيع اجابته عليه ابدا، 

 "من خطفِك قبال؟"

به بصمت، كيف سأجيبه على  نقلت نظراتي نحوه الحدق

 هذا السؤال؟ "انه ليس امرا مهما؟"

 

قبض يدي بقوة، ليسحبني نحوه. لف يده االخرى حولي 

لينظر بعيناي بقوة وهو يكرر سؤاله، "من.. فعل هذا 

 قبال؟"

 

بادلته النظر بتوتر وعيناه السوداء تجرفني، الجيب 

 بهمس. "ال اعلم."

 

سه تضربني، "ان لم اقترب ليهمس بجانب اذني وانفا



 تخبريني سأ..."

 

قاطع همسه المرعب عدة طرقات على الباب الشكر االله 

على ذلك، اياً كانت هوية من خلف الباب سأقبله الجل 

 ذلك.

 

تنهد االلفا بغضب وغضب حاول كتمه، ليحررني ويبتعد. 

جاء الصوت بارداً خاليا من المشاعر من خلف الباب، 

 "الفا، معلومات مهمة."

 

 سمح اليكساندر له بالدخول، "لوسيل ادخل."

 

بدى اسمه غريباً ومألوفاً، البد انني سمعته بمكان ما 

 صدفة ال يهم.

دخل المدعو لوسيل، شعر احمر ناري ناعم مسرح 

لالعلى.. عينان خاليتان من اي مشاعر ذات لون عسلي 



جميل للغاية.. طويل القامة وذو جسد مبني كخاصة 

ت به بغرابة.. لما اشعر بااللفة.. مع انني اليكساندر. حدق

 لم التقيه من قبل؟

 

حدقت به بهدوء بينما هو لم يعر وجودي انتباهاً. "الفا، 

 اكتشفنا هوية مسبب الحريق."

 

حرك انظاره اتجاهي بهدوء، لتتسع عيناه بصدمة. تكلم 

 اليكساندر مستغربا ردة فعله، "ماذا هناك لوسيل؟"

 

بينما بادلته التحديق باستغراب. لينطق لم يزل عيناه عني، 

 محطما كل توقعاتي لسبب صدمته.

 

 "كاناليا!!"

 

.................................................... 



 

 ��و.. انتهى البارت. 

 

 ��❤❤هلو بالفرندز اللطيفين 

 

 كيف شفتم البارت؟

 

 من صدم لمعرفة لوسيل بكانا؟ ولما كانا ال تتذكره؟

 

جدون ردة فعل كانا على لوكاس لما قاللها تقربي كيف ت

 من اليكساندر؟

 من فقدت قبل االن لترفض التقرب من احد اخر؟؟

 

سوري يا جماعة على التأخر بس كان الزم اذبط البارت.. 

 �😘�مش عارف اعبر يعني المسات االخيرة.. 



 

بالنسبة لمواعيد التنزيل االغلب ما عنده مشكلة مع السبت 

ين اقترحو يوم جمعة.. لذا التنزيل راح يكون يوم واالخري

.. هل الجميع جيد مع  ٨السبت بس وقت ابكر كالساعة 

 ❤❤هذا الوقت

 

دائما ثرثرتي توخذ ربع ساعة من موعد التنزيل اعتذر لذا 

 �💜�ما راح اطول بالحكي

نطق بنبرة غريبة والصدمة تمأل عيناه، "اتعنين بانك 

 اختطفتي من قبل؟"

 

فتاي بعدم رضا، االن تفضلي كاناليا فتحتي ضغطت ش

سجال ال تريدين فتحه. نظرت حولي وانا اقف من على 

 السرير محاولة تغيير الموضوع.

 

"بالمناسبة، اين نحن؟؟" نطقت بغرابة شديدة. هل هذه 



 مشفى؟؟

 

فتح الباب فجأة، لتتسع عيناي بصدمة. دخل اليكساندر 

يزال يعلو وجه ولوكا، كان ذلك التعبير الغريب ال 

 اليكساندر ويهو يرمقني باهتمام شديد!!

 

 واللعنة ماذا يفعالن هنا؟؟

 

قاطع افكاري قبضتا لوكاس التي شدتا على كتفاي ليجذب 

انتباهي متجاهال دخولهما كليا قائال بنبرة عميقة حادة 

مكررا سؤاله بعدم تصديق، "كاناليا.. اتعنين بانك 

؟" ولسبب ما، نبرة صوته اختطفتي العديد من المرات قبال

 جعلت الندم يتعاظم بداخلي.

 

رددت متجاهلة لهم بالمثل، "ايمكننا اال نركز على 

 الموضوع؟"



 

صرخ بعدم تصديق لردة فعلي، "ما الذي تعنينه باال نركز 

 باالمر؟"

اصبح الجو ثقيال كاللعنة اكثر من اي وقت سبق، هالة 

يكساندر التي لوكاس التي ازدادت وهالة ذاك االحمق ال

 تضخمت لتغطي هالة لوكاس ايضا.

 

هذا ليس جواً صالحا لشخص مثلي. نطق اليكساندر 

 بغضب وهو يسير نحوي، "ما الذي يعنيه هذا؟"

 

ابعدت يدا لوكاس ونطقت موجهة الكالم لكليهما، "هذا 

ليس من شأنكما، اغربا عن وجهي. مررت اليوم بما 

 يكفيني لطيلة االسبوع واللعنة."

مت بالخروج بسرعة متجاهلة اياهم، التوقف بصدمة هم

 ما ان خرجت من الباب.

 



كان الرواق مليء بالمستذئبين الذين يحملون تعابير 

 الفضول.. جميعهم مستذئبين!!

صفنت بوجوههم لثواني. اي احد رجاءا اخبروني انني 

 لست داخل قطيعه.

 

 

.................................................... 

 

 ❤��هلو واتساب 

 

ليس طويال بما يكفي.. واحداث قليلة اي نو، اعذروني. 

😢💔 

 

بارت السبت راح يكون كبارت السبت الماضي طوييييل 

 للغاية وراح احاول انزله بوقت بكير الجلكم.



رغم االحداث القليلة بهذا البارت، اتمنى يكون عجبكم.. 

 ن اكثر..لكن اوعدكم احداث البارت القادم راح تكو

 

كنت راح اضيف احداث اكثر بالبارت هاد بس الوقت ما 

مساء.. اعتذر  ٤اسعفني، وروحت من الجامعة على 

💔💔 

 

بالنسبة لوقت التزيل.. فيه ناس كثيير طلبت مني اغيره.. 

اللي بدهم اغيره يعلق يعلق واللي يناسبهم الوقت كمان 

 يل الثابت.يحكه والبارت القادم يوم السبت احدد يوم التنز

 

لن تكون هناك اسألة عن البارت ايضا في هذا البارت 

 �💔💔�اعتذر.. 

 

 

"كاناليا!!" قال بصدمة تحتل كل انش من وجهه. كيف 



 يعرف اسمي؟ انتظروا..

 

هو ال يعني انني من اشعل اي كان ذاك الحريق الذي 

يتحدث عنه صحيح؟ رفعت حاجباي باستغراب، "ما الذي 

 عل شيئا!"تتحدث عنه؟ لم اش

 

لم تخف صدمته وبدى كأنه لم يسمعني الصمت بدوري. 

قاطعه اليكساندر الذي مشى حتى وقف في المنتصف 

حاجبا اياه عني ليستفسر قائال بنبرة اكثر حدة من قبل، 

 "لوسيل، ما الذي تعنيه بهذا؟!"

 

خرج لوسيل من صدمته لتعود تعابيره الهادئة لكنه بدى 

ذرا بالهدوء نفسه، "ال اعتذر مشوشاً للحظة لينطق معت

الفا، لم اعني انها من تسببت بالحريق. وجدنا مسبب 

الحريق.. كان فتى في الثالثة عشر من عمره، يعيش في 

ابعد نقطة من القطيع، والده ميت وليس لديه سوى 

 والدته."



 

هل حدث حريق هنا؟ هل الفاعل واحد منهم؟ اال يفترض 

لبعضهم؟ على االقل هذا ما  بالمستذئبين ان يكونوا اوفياء

 سمعته من جدي.

 

سال اليكساندر وقد عادت نبرته للبرود والجدية، "هل 

 امسكتم به؟" بدى تأكيداً اكثر منه سؤاالً.

 

لكن المدعو لوسيل لم يرد بااليجاب، "ال،" حدق اليكساندر 

به ببرود واستفهام. ايجب ان يمسك به؟ الم يهرب احد من 

حال علم حقيقتي سأكون الرقم واحد  بين قبضته قبال؟ في

 في الئحة الهاربين بنجاح.

 

اكمل لوسيل، "وجدناه ميتاً.. وكل شيء يدل على انه قتل 

نفسه،" ما اللعنة التي تحدث في قطيعهم؟ يجب ان اغادر 

 من هنا ، واليوم قبل الغد.



 

صمت اليكساندر قليال، بدى كانه يفكر. نطق بهدوء 

 و ديريك؟" اومأ لوسيل بهدوء.مريب، "ذلك الفتى.. اه

 

ثقل الهواء فجأة من حولنا. يا اللهي، هل يحفظ هذا االلفا 

اسماء جميع من في قطيعه؟ وايضا، يبدو ان ديريك هذا لم 

يكن اي شخص عادي.. يبدو ان اليكساندر كان يعرفه عن 

 قرب.

 

سار اليكساندر معطيا إيانا ظهره، رفع يده ليغطي بها 

 ً  بانه يحاول كبح غضبه العارم من وجهه، كان واضحا

 الخروج. "قل شيئا معقوالً."

 

حركت ناظري نحو لوسيل، النتبه بان عيناه كانتا نحوي. 

ورغم انني نظرت له باستفسار اال انه لم يبعد عيناه 

واستمر يناظرني بقوة بينما يخاطب اليكساندر، "الفتى لم 



ته اال يقتل نفسه.. اي كان الشخص الذي قتله، كانت ني

نعرف هويته ابداً. وان نظن بان الفتى هو من اشعل 

الحريق الهمال الجميع له ولوالدته ثم قتل نفسه النه لم 

 يحتمل فكرة كونه السبب لتأذي االخرين."

 

 يال وقاحته، هل يشتبه بي لهذا يحدق بهذه الطريقة؟

 

صر اليكساندر اسنانه بغضب، "اريدكما ان تحضراه لي 

جحيم السابعة. كل من كان لهم صلة ولو كان في ال

 بكاسيدي ابدأ منهم."

 

يا له من فتى مسكين، ان تترك حياتك رغماً عنك وانت ال 

تزال صغيراً. من سيعتني بوالدته االن؟ لقد قال هذا الوقح 

شيئا عن كون الجميع يهملهم.. هذا ان لم تمت من حزنها 

 عليه.

 



 

قى علي نظرة "حسناً الفا." اجاب لوسيل بهدوء، ثم ال

اخيرة قبل ان يخرج. بجدية ما خطبه؟ هل قتلت له احداً 

 من قبل؟

 

"من هو كاسيدي؟" سألت بال مباالة، وانا انظر باتجاه 

الباب الذي اغلقه لوسيل لتوه. هل هو من اعداء 

 اليكساندر؟ من نبرة كالنه ال يبدو شخصا محببا له.

 

حركت  عم الصمت ولم يجبني، شعرت بعيناه تخترقاني.

عيناي اتجاهه لتقعا داخل عينيه. نظرت له بصمت، تعابير 

وجهه توحي بانني سألت سؤاالً حساساً. "ال تجب ان لم 

 ترغب."

 

تنهد ليغلق عينيه ويدخل يده داخل خصالت شعره الثلجي 

محركا اياه للخلف، وما ان ابعد يده حتى رجعت خصالته 



 .لالمام مكانها.. لتسقط على جبينه بعشوائية

ضغط شفتاي بعدم رضى، اريد حقا لمس شعره يبدو 

 ناعما للغاية. سيكون من الرائع ان ادخل يدي بدل يده به.

 

 "انه والدي." جاءني صوته فجأة.

ماذا؟.. ااه يقصد كاسيدي. ابعدت تلك االفكار الغريبة عن 

رأسي، ال اعلم ان كان يجب ان اسأل اكثر في هذا، لكنني 

 تبدو عالقتكما جيدة!" سألت على اي حال. "ال

 

نظر لي، بدى صلباً لكن عيناه فضحتا امره. "نعم، انه 

 شخص سيء.. ال يوجد من هو اسوء منه في العالم."

 

 همست بتساؤل ساخر مخاطبة نفسي، "اتساءل بشأن هذا."

نظر لي بقوة وانا اعلم بانه سمعني، لكنني قلت مغيرة 

ي؟ اعتقد بانك الموضوع برمته. "هل يمكنني العودة لمنزل

 تملك مشاكل بما فيه الكفاية."



"انت لست مشكلة." قال مصححاً كالمي. التنهد، يا رجل 

انا سأفقد عقلي واحتاج لتكلم مع اللعين لوكاس الذي 

 تركني وراءه.

 

اختصرت كل الكالم والعناد بكلمة واحدة، "ارجوك." 

وكلمتي الجمت لسانه بدهشة، لم اتوسل او ارجو اي احد 

 قبل.من 

 

اعلم بانه ال يريد مني الرحيل من هنا لحمايتي وهذا اجهل 

سببه كلياً، واعلم بانه ليس شخصاً سيئاً والبقاء هنا تبدو 

 فكرة جميلة.. لكن..

 

 ال يمكنني توريط اي احد معي.

 

يجب علي ابقاء مسافة بيننا لكي ال يعلم اي شيء، وال 

نحين على يتأذى هو او اي احد من قطيعه.. أوالئك المج



 استعداد لفعل اي شيء، لمحوي من هذه الحياة.

 

كان لوي هو اكبر برهان على ذلك.. لم يكن سوى في 

 السابعة من عمره.. كان الصديق الوحيد في حياتي كلها.

 

كنت في السادسة.. ال اذكر كل شيء، لكنني اذكر بعض 

االشياء. اعلم باننا كنا مقربين، كنا مجرد اطفال يبوحون 

في داخلهم. ولشدة غبائي اخبرته عن كوني لست بما 

شخصا عادياً.. وجده المجنحون يوماً وهم يبحثون عني، 

 كنت اختبئ بالقرب منه الخيفه، حين ظهروا،

 

 

وحينما رأيت دمائه تتناثر على االرض، تجمدت اوصالي. 

سقط جسده الصغير على االرض، لتقع عيناه العسلية في 

قل شيئا.. هو فقط نظر داخل عيناي اخيرا.. لكنه لم ي

 عيناي لتشق ابتسامة صغيرة شفتيه المدماة...



 

"ان كان هذا ما تريدينه." قاطع ذكرياتي صوت 

 اليكساندر، نسيت نفسي كليا.

ممتنة النه تفهم قراري ولم يجبرني، الكثير من االشخاص 

في حياتي ينقصهم هذا. لكن اخبروني مجددا لما انا االن 

 لما اريد كأنني زوجته؟؟ اطلب منه االذن

هذا مثير لشفقة، لكنني لن اعلق النني متعبة ويجب ان 

 اتحدث الى لوكاس عن ما حدث في ذلك الكوخ المهترئ.

 

（＾ｖ＾）（＾ｖ＾） 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

د وقفت امام مكتب والدي، احدق بالباب المغلق ببرود. الب



انه سيثور غضبا النها لم تمت، وبالطبع ثورة غضبه 

 سيوجهها لي ويلومني على كل شيء.

 

تذكرت اول لحظة وقعت عيناي في عينيه الفاتنتين. بدى 

 حينها كأن العالم تحول لفقاعات شامبو برائحة الكرز.

شعرت برغبة عارمة بالبكاء، وجدت رفيقي اخيرا، لكن 

 ي من ان اكون معه.الف سلسلة تربط اطرافي تمنعن

انا ال استحقه.. ما فعلت، وما تسببت بحدوثه. وكل 

االخطاء التي فعلتها بسبب عائلتي المهووسة بالسلطة. ال 

 اعتقد بان اي احد سيغفر لي كل هذا.

 

اخذت نفساً عميقاً، البتسم بثقة وغرور.. لن ابكي بعد كل 

 ما مررت به. انا فيونا كوين، انا ال ابكي او اضعف.

 

 جاء صوته الغاضب من خلف الباب، "فيونا، ادخلي."

دخلت ببرود وال مباالة، كان ابي يتكئ على المكتب ويعقد 



يديه امام صدره بغضب مكتوم. بينما تقف امي بجانب 

المكتب بهدوء.. ترتدي فستانها الفكتوري قديم الطراز 

وحليها الثمينة الغالية، وترفع شعرها االشقر لالعلى 

تضع اكبر تعبير بارد قد يضعه اي احد على بتنظيم، و

 وجهه. ال اعلم لماذا ذوقها قديم.

 

 نعم، انهما والداي الرائعان.

 

قال والدي بغضب مكتوم، "هل لديِك اي تفسير لما 

 حدث؟"

اجبت بجدية، "نعم لدي،" فسرت بمنطقية، "لديها حظ 

 جيد."

 

لم اكد انهي جملتي حتى شعرت بالمجسم الزجاجي 

الموضوع على المكتب يطير من جانب رأسي الصغير 

ساحبا معه بعض خصالت شعري الشقراء للخلف. واللعنة 



 كاد يصيبني ويتشوه وجهي.

 

"فيونا، كلفتك بمهمة واحدة فقط. التخلص من تلك السافلة 

البشرية واالرتباط بااللفا.. لما انتي عديمة النفع هكذا؟" 

 قال وغضبه يتزايد.

 

مهمتان وليست واحدة." قلت مفسرة، "في الواقع، هاتان 

للحقيقة.. اشعر باالسف اتجاه قطيعنا الن والدي هو 

 طبيبها.

 

صر على اسنانه مقتربا مني، "ال تختبري صبري فيونا، 

ما الذي حدث لما لم تمت؟ اشعلنا حريقا لعينا لنشتت 

 انتباهه وفي النهاية هي لم تمت."

دث بيني وبين تنهد داخليا، ال يمكنني اخباره عن ما ح

رفيقي.. اعني مايكل. وال يمكنني اخباره عن كونهم ليسوا 

 بشرا لعدة اسباب.



 

علي ان انهي الموضوع بسرعة، "ربما كان عقابا لك من 

االله، النك انهيت حياة طفل من اجل اهدافك.. تعلم ان 

االلفا لن تنطلي عليه خدعة ديريك الفتى وخاصة مع 

هي االمر بشكل جيد وخاصة وجود لوسيل ولويس.. لن ينت

 ان ماتت رفيقته البشرية تلك.. كل ذلك خطؤك اال تظن؟"

 

شعرت بألم في جانب وجهي االيسر، استادر وجهي 

باكمله للخلف.. صفعني ابي. ابعدت خصالت شعري 

االشقر عن وجهي، واعدت النظر في وجهه وانا ابتسم 

 وال اثر ألي الم على وجهي.

 

عري بقوة قائال من بين اسنانه، ليستشيط غضبا ويمسك ش

"بل هو خطؤك انِت ايتها السافلة الصغيرة، لو كنت اجمل 

واقوة واكثر كفاءة وفائدة اتظنين بانه سيلتفت لتلك 

الضعيفة البشرية؟ لو كنِت جيدة بما فيه الكفاية لم نكن 

 سنعاني هكذا." انهى كالمه برميي ارضا ثم غادر.



 

لالشيء حتى شعرت بظل بقيت ارضا ولم اقف، احدق با

امي امامي. رفعت رأسي لها.. كانت تنظر لي بابتسامة 

لتقول، "فيونا عزيزتي، يجب ان تبذلي جهدك لتكوني 

 اكثر فائدة حسناً؟"

 

انهت كالمها بابتسامة وغادرت هي االخرى مغلقة الباب 

 خلفها.

 

عضضت شفتي السفلية بقوة، ومررت يدي داخل شعري 

 عصبية. هل اقتل نفسي وحسب.مرجعة اياه للخلف ب

 

（￣へ￣）（￣へ￣） 

.................................................... 

 



 ~Canalia )كاناليا( 

 

تحركت بغير راحة في مكاني وانا اعدل من جلستي. 

مرت ثلث ساعة منذ ان غادرنا القطيع، لكن اليكساندر لم 

 يأتي اعتقد بانه ذهب ليرى جثة ذلك الفتى ديريك.

لكنه اصر على ان يذهب معي هذا الشخص احمر الشعر 

قائال بان ذلك اكثر امان، واستطيع الشعور بقوته الكبيرة 

 وهو يجلس بجانبي.

 

نعم بجانبي.. واحزروا ماذا؟ انا ال اشعر باالرتياح 

 وخاصة بسبب موقفه الغريب قبال.

كان السائق نفسه من كان يقل اليكساندر ولوكا من امام 

درسة. تنهدت ونظرت من النافذة محاولة تجاهل مبنى الم

 هذا الصمت غير المريح.

 

صحيح، قال لوكاس بانه لن يعود للمنزل بسبب قدوم 



 امي.. اين سيذهب اذا؟ هل لديه مكان اخر؟

 

اخرجت هاتفي التواصل معه، *لوكاس.. ايها الوغذ اين 

 انت؟*

 

 ( هل طردكِ  ᷅•⌓᷄•احتاج لعدة دقائق ليرد. *لماذا؟ ) 

 حبيبك؟*

 

ذلك الوغد الن يكف عن دعوته بتلك االلقاب المحرجة، 

 *ال لقد غادرت بعدك بفترة قصيرة.. اين انت؟*

 

￣）*يا له من مسكين سيعاني معِك كثيراً يا له من مسكين

へ￣）* 

 

"ذلك اللعين." خرجت من شفتاي بعصبية وهمس شديد، 



 لكنه سمعني مع ذلك.. يال االحراج. *فالتمت.*

 

ف اسف، حسنا ال تغضبي.. انا مع مايكل في اس ��*

 غرفته.*

 

 ماذا؟ في غرفته؟ *هل رأتك امي؟ كيف دخلت؟*

 

 ❤��*هل انت قلقة علي؟ 

 ال لم ترني، ودخلت من النافذة..

كانا ال تقلقي غرفة مايكل ممتلئة برائحته وقوته، انها اكثر 

من كافية الخفاء وجودي. وبالمناسبة، مايكل كان قلقا 

 عليِك، عندما تصلين تعالي لغرفته.* للغاية

 

اتمنى ذلك ال اعلم ما ستفعل ان علمت بان مخططها 

 لتخلص منه قد فشل فشال ذريعاً، *حسناً، كن حذراً.*



 

اغلقت هاتفي ووضعته بجانبي وانا اتنهد. "هل كل شيء 

بخير؟" نظرت اليه بتفاجؤ، كانت نبرته الهادئة والتي 

يء اخر. لكن سؤاله الذي تحمل بعض البرود يتخللها ش

 جاء على حين غرة هو ما فاجأني.

 

اجبت بتردد حاولت اخفاءه، لقد كان شبه عدائي قبل قليل. 

 "اه نعم، شكرا لسؤالك." و.. عم الصمت مجدداً.

 

هذه المرة، كان ينظر لي بهدوء.. واعتقد لطف! او ان ما 

حدث اليوم اثر بعقلي. بادلته النظر باستغراب، رغم 

 ته وقوته اال انني ال اشعر بوجوب الحذر منه!غراب

 

كنت اول من كسر تحديقنا الغير مريح بالنسبة لي. انه 

بالتأكيد ليس مستذئب وليس ببشري.. ال اعلم ما هو، لكن 

 غريزتي تخبرني بانه ليس شخصاً عادياً ابداً.



 

ولم هو ضمن قطيع اليكساندر ان لم يكن مستذئباً؟ حسنا 

س من شأنك. ان لم تريدي ان يتدخلوا كاناليا، هذا لي

 بامورك فافعلي المثل.

 

توقف السائق اخيرا امام منزلي، اراد النزول ليفتح لي 

الباب لكنني هممت بالنزول بسرعة بعد ان نطقت بكلمات 

 شكر اسرع.

 

اغلقت الباب خلفي السير نحو المنزل لكنني توقفت ما ان 

خلفي. تباً،  سمعت هاتفي يرن، كان صادرا من السيارة

 نسيت هاتفي.

 

التفت بسرعة عائدة للسيارة، لكنني اصطدمت فجأة بجدار 

 ما! لم يكن هناك جدار خلفي مررت لتوي!!

 



فتحت عيناي، لم يكن جدار كان صدر احد ما. رفعت 

عيناي له وانا ال ازال تحت تأثير الصدمة. لقد كان يجلس 

وحيد الذي في السيارة لتوه؟! يبدو ان اليكساندر ليس ال

 يملك تلك السرعة الغير طبيعية بالنسبة لمستذئب.

 

رجع عقلي لسطح االرض، الدرك بانني ملتصقة به، 

البتعد بسرعة وانظف حلقي بثقة مزيفة. مددت يدي بعد 

ان الحظت هاتفي الذي يرن في يده، "هاتفي، وشكرا 

 لك."

 

 حدق بي لثواني لتعلو وجهه ابتسامة خفيفة، لما الجميع هنا

وسيمين؟ اقترب ليمسك يدي بخفة، قربها تحت انظاري 

 المستغربة منه، ليقبل باطن معصمي بخفة.

 

شعرت بالصدمة لثواني االولى، ثم الغرابة.. اشعر بان 

هذا مألوف. انزل يدي ليضع الهاتف الذي توقف عن الرن 

 بها.



 

وهمس لي قبل ان يغادر تاركا اياي اتخبط في حيرتي، "لم 

." هل التقينا من قبل؟ انا ال اتذكره! انتظروا.. تتغيري ابدا

 هل يحاول التقرب الي بهذه الحيل الرخيصة؟؟

 

غادرت السيارة السوداء بعد ان ركبها. حركت رأسي 

 يمينا ويسارا، سافل.

 

دخلت المنزل متجاهلة ما حدث، لتستقبلني االم الحنون 

 بفضولها القاتل، "من كان هذا؟؟"

 

علي القول باننا تقدمنا بعالقتنا فلم  ابتسمت بسخرية، واو

تكن تعبرني سابقا عندما تعود من جولتها. "الرفاق 

 الوسيمون."

 

ابتسمت بلطف لمحت السخرية به بطريقة ما، "وااو 



 كاناليا، لقد كبرتي وتعرفين مع من تخرجين."

 

بادلتها االبتسامة، "تعلمت من االفضل، االن انا متعبة 

 ام، عمتي مساًء."سأمر على مايكل ثم ان

 

لم ترد، ولم انتظر منها ذلك. صعدت الدرج متجهة لغرفة 

 مايكل، انه يستحق مني اعتذاراً.

 

فتحت الباب من غير ان اطرق ودخلت مغلقة الباب 

بسرعة، كان لوكاس يرتدي بنطال رياضي مريح من 

ثياب مايكل وال يرتدي اي شيء من االعلى، وخصالته 

عل وجهه ذو اللون الحنطي  السوداء المبللة ترنحت

 المثالي.

 

همس بغضب، "جدياً كانا، اطرقي الباب ماذا لو لم اكن 

 ارتدي شيئا؟"



 

نظرت له بملل، "ال تشعر بالخجل ال يوجد اي شيء 

لرؤيته.. اين مايكل اشتقت له؟" سألت سؤالي بنبرة مهتمة 

 متجاهلة فاه لوكاس الذي فتح بغيض كبير.

 

مايكل اللتفت، ويقابلني عناق "كاناليا!" سمعت صوت 

 كبير منه. "اللعنة كنت قلقا كالجحيم..."

 

.................................................... 

 

 ✋��هلو قااايز اتس مي 

 

 ��❤اخباركم؟ مشتاقتلكم

 

 مين حب البارت؟



ونص بس ايش نعمل اهم شي  ٨وانزله  ٨بعرف بحكي 

 �😂�ضمن الثمنية 

 

 ��المهم

ا هي عالقة لوسيل بكانا؟ وكيف ستكون ردة فعل م

 اليكساندر؟

 

مايكل الجميل، ايش رأيكم بعالقتهم الثالث مع بعض؟ 

 احلى عالقة بالنسبة الي.

 

امها.. شو تتوقعوا راح تعمل بعد ما رجعت من غيابها 

 وعلى فكرة اسمها كاثرين للي ناسيين.

 

ديها فيونا.. هل تظنون بانها مظلومة؟ بعد رؤية وال

وطريقة تفكيرهم.. اجبرت لتعايش مع ذلك منذ ان ولدت.. 

 اداة تجلب الفوائد..



والد اليكساندر؟ وقول اليكساندر عنه بانه اسوء شخص؟ 

 ماذا فعل به ليقول هذا عنه؟

 

 

بادلته العناق وانا ابتسمت، لم أرى مايكل قلقاً هكذا من 

قبل. حتى حينما خطفت من قبل، اظن بان امي لم تكن 

تخبره انني اختفيت فجأة ، بل تختلق كذبة ما لكي ال يبحث 

 عني. "شكرا لك مايكل."

 

ابتعد فاصال عناقنا ليضع يديه على كتفي قائال بتعالي، 

"يجب ان تكوني، انا من وجد مكانك واال لكنت االن كعلبة 

 عصير التوت."

 

ازلت ابتسامتي بملل قائلة، "انه لم يكن بفضلك انني 

ولعلمك جئتم بعد فوات األوان. لكن الن قلبي نجوت منهم، 

 طيب شكرتك."



 

عادت تعابير مايكل الجادة، نظر للوكاس ليومأ له بهدوء 

رافعاً كتفيه بقلة حيلة. أعاد مايكل انظاره لي عاقداً حاجبيه 

بشدة. النظرة التي كان يرمقني بها لسبب ما اشعرتني 

قني بها بالضيق. كانت نفس نظرات لوكاس التي كان يرم

 في الغابة.. مليئة بالندم.

رفعت اصابعي ناحية وجهه الضرب جبهته بقوة. تأوه 

بصوت عاٍل، ليزيل يديه عني ويضع احدهما على جبهته 

 بتعابير متألمة مستنكرة من فعلتي.

قلت بينما اعقد يدي بملل، "ال تضع هذه التعابير الغبية 

 على وجهك، ليس وكانني مت."

 

بين شفتيه، عانقت اجفانه منتصف عينيه اخرج تنهيدة من 

بحزن باٍد على وجهه قائال بنبرة منكسرة تجسدت بأربع 

 كلمات، "ماذا لو لم اجدك؟"

 



فتحت فمي التحدث لكن لوكاس قاطعني بنبرته الساخرة، 

"تقنياً انا من وجدها. "اتجه لسرير مايكل وامسك بقميص 

 نوم موضوع عليه ليرتديه.

 

الم لمايكل، "لكنكم وجدتموني وهذا تجاهلته موجهة الك

المهم، انا سعيدة المتالكي اخوة مثلكم.. وال اعلم من كان 

 سيبحث عني لو لم تكونا هنا."

 

ابتسم مايكل ابتسامة ممزوجة بكل شيء، ال اعلم ان كانت 

مرتاحة ام حزينة ام كالهما. قفز لوكاس بجانبي قائال 

 بجدية مصطنعة، "حبيبك سيفعل."

 

ناي التجاهل ما قاله وافنح موضوعاً اهم من قلبت عي

سخريته موجهة الحديث له، "صحيح، عما حدث في ذلك 

 الكوخ.." توقفت بتوتر، كيف يجب ان ابدأ بذلك..

 



حول قتلي لهما.. لقد قتلتهم عن طريق الخطأ.. بطريقة 

مريبة مات مصاصي الدماء هناك واتضح ان لي يد 

ولها بطريقة لطيفة اكثر بذلك.. ال ال هذا خاطئ، كيف سأق

 واقل ريبة.

 

تنهدت بينما بقيا ينظران كالهما لي بهدوء منتظران ان 

 اتحدث. "لقد فعلت شيئا فظيعاً.."

 

رفع مايكل حاجباه باستغراب قائال، "فعلِت؟" بينما تنهد 

لوكاس مدركاً المعنى من جملتي ليقول محاوالً التخفيف 

 عني، "لم يكن خطأك كانا."

 

خطأي!! خرجت من بين شفتي ضحكة خفيفة لم يكن 

ساخرة، شعرت بالضيق ينمو داخلي وشظايا ذلك اليوم 

 تغزو عقلي الجريح.

 



حاولت اخراج كلماتي بنبرة عادية وقد نجحت، "االول تقيأ 

دمه حتى الموت، واالخر اصبح جثة متفحمة.. حرق من 

 الداخل حتى الخارج. وتقول لي انه ليس خطأي!"

 

 

على وجه لوكاس ليقول ببرود، "استحقوا ظهر الغضب 

 ذلك، لم يكونوا اشخاصاً جيدين على اي حال."

اعلم انهم لم يكونوا كذلك رغم ذلك ال اريد ان اقتل احداً.. 

ال اريد ان اكون قاتلة اكثر من ذلك، "هذه المرة كانوا 

 مصاصي دماء لعينين ماذا عن المرة المقبلة؟"

 

قال لوكاس ببساطة "سأحرص على اال يحدث ذلك." 

 التنهد بضيق، بجدية لما يأخذ االمور ببساطة.

 

تنهدت، "انسى االمر سنتناقش في هذا الحقا، ناموا جيداً." 

تركتهم بسرعة بعد قولي ذلك خارجة من غرفة مايكل 



 الدخل لغرفتي.

 

لم اهتم بتشغيل االضاءة، خلعت سترتي ورميتها على 

فسي على السرير االرض وفعلت المثل لحذائي، رميت ن

 دون االهتمام بخلع بنطالي وارتداء ثياب نوم.

 

حدقت بالجدار لوقت ليس ببسيط، لم يزر النوم جفوني، 

 كل تلك الصور المريعة تزور ذاكرتي دون موعد مسبق.

انا لم اكن خائفة من ماذا سيفعلون بي حينما اختطفوني، 

 بل كنت خائفة بما سأفعل بهم حين افقد سيطرتي.

ا افقد السيطرة.. امور سيئة تحدث. اسوء حتى مما حينم

 حدثت اليوم.. اسوء بكثير.

 

\/)=_=(\/)=_=( 

.................................................... 

 



جفلت الفتح عيناي بسرعة، العرق يتصبب مني واشعر 

ببرودة شديدة لكنها لم تكن مؤذية.. بل منعشة بطريقة ما.. 

 ريباً بالقوة.تمنحني شعورا غ

 

ادركت بانني لم اكن على السرير النظر حولي، كانت 

 النيران تخترق ظلمات المكان.

نار سوداء اكثر من عيني اليكساندر ان امكن. ولوال 

المصابيح التي تسلط ضوءها على ذلك المشهد المريع لما 

 استطعت رؤيتها.

جثث في كل مكان ولم تراعي حتى السن قبل ان ترمى 

لشكل الفظيع، الناس تجري في كل مكان محاولة بهذا ا

الهرب من هذا الرعب الجحيمي بفشل ذريع.. واخرون 

يصرخون من االلم يريدونه ان ينتهي بسرعة ولو عنى 

 ذلك موتهم.

 

وقفت هناك في مكاني ساكنة، انظر حولي بهدوء دون ان 

افعل شيئاً. الجثث الساكنة دون حياة بعضها مقطع او فقد 



، واخرى محترقة لدرجة انك لن تعلم ما هويتها جزء منه

 و جنسها او حتى كم تبلغ من العمر.

 

واخرى لم يمس جسدها من الخارج شيء، والدليل الوحيد 

على انها عانت قبل موتها، هو حدقتا عيناها المتفحمتين 

تشبهان قشرة الصخور التي تغطي سطح بركان على 

ة بسائل احمر وشك ان يفور.. متشققة، متفحمة، ومليئ

حارق. تفتح فاهها بشدة، دليل على انها ارادت الصراخ 

لكن صراخها لشدته علق في حلقها. وبدى لي انهم كانوا 

 اكثر من عانوا قبل موتهم.

 

رفعت كلتا يداي وانا انظر لهما بتمعن. كان اللون االسود 

يغطيهما وصوال لمنتصف ذراعاي.. سوداء للغاية كأن 

 دلتا بواحدة اخرى تليق بي وبظالمي.بشرة ذراعاي استب

 

 



اظافري الزجاجية السوداء، شعري الذي اصبح اسودا 

ايضاً، واراهن ان عيناي لم تكونا استثناء ً ايضاً.. كل 

 شيء اسود بي، خارجي.. وداخلي.

 

سقطت نقطة باردة داخل يدي، وجهت نظري لها. 

احمرارها بدى جليا داخل عيناي، من اين اتت؟ تبعتها 

 قطة واخرى..ن

 

نظرت لالعلى، لم يكن هناك شيء. اعدت نظري الدرك 

من اين تأتي دموع الدم القاني هذه. رفعت يدي االخرى 

 المسح خدي واعاود النظر لها. كانت مليئة بالدم.

 

 هل انا ابكي دماً؟ ربما.. يجب علي.

 

انزلت يداي بيأس وبرود، ال ادري كيف اجتمعا معاً.. 

 كذا.لكنني فقط شعرت ه



نظرت امامي مجددا، اتأمل سيمفونية الموت التي تعزف 

 امامي، من تأليفي انا شخصياً..

 

كان كل شيء يسير ببطئ كبير، وكنت اشاهد بهدوء 

 وحسب.

تحركت عيناي ألمرأة تجلس على االرض بسكون كبير، 

تضم جسد فتاة صغيرة بفستان وردي ملطخ. عيناها 

ذي اصبح شاحباً جاحظتان للغاية، جسدها الصغير ال

يستلقي بين احضان امه، وكرة حمراء صغيرة تقبع 

 بجانبهما بسكون تحاكي مشهدهما المأساوي.

 

حدقت بها لفترة طويلة. ثم على حين غرة، حركت عيناها 

اتجاهي. تبدلت نظراتها الفارغة من الحياة لحقد كبير وهي 

ترمقني بسوداوية وتضم جسد صغيرتها الميت لها اكثر، 

 ا بادلتها بنظرات باردة..بينم

 



 سئمت من هذا، اريد ان استيقظ..

 

"كانا.." جاءني صوت مألوف، "كانا.." صوت من هذا؟ 

 "استيقظي كانا.." اليكساندر؟!

 

جفلت الفتح عيناي بسرعة. "على مهلك.." قال الشخص 

الذي يجلس على السرير بقربي ولم يكن سوى لوكاس، لما 

 لم اميز صوته؟

 

وسي ليناولني سترة صوفية الرتديها. قال اعتدلت بجل

معاتباً، "بجدية كانا، لم تنامين دون غطاء او اي شيء 

 دافيء، على االقل ارتدي ثياب النوم."

 

ارتديتها بهدوء، ولم اعلق. قلت بصوت مبحوح كأنني لم 

 اشرب المياه منذ شهر، "ماذا تفعل هنا في هذا الوقت؟"

 



على الطاولة الصغيرة ناولني كأس ماٍء كان موضوعاً 

بجانب السرير. الشربه دفعة واحدة. "استيقظت قبل قليل 

ولم استطع العودة لنوم.. شعرت بانك لم تكوني على ما 

 يرام.. هل شاهدتي كابوساً ما؟"

سأل بنبرة حنونة بصوته. اهذا ما يسمونه رابطة التوائم؟! 

هل سيشعر بي ان كنت في خطر؟ او حينما ال اكون 

 بخير؟

 

وضع يده على رأسي مداعبا شعري بخفة، "ما االمر 

كانا؟ ان لم تريدي ان تخبريني ال بأس، لكن اعلمي انني 

 سأبقى بجانبك مهما حدث." ابتسم بوجهي مطمئناً لي.

 

وهذا نجح بالفعل، شعرت ببعض الراحة. تنهدت ألرد 

 بهمس مشابه له، "لم يكن كابوساً.."

 

"كانت ذكرى.. انا  نظر لي باستغراب. اكملت موضحة،



 اراها غالبا في احالمي.. منذ مدى طويلة."

 

سأل بصوت هامس تغلغل االستغراب بكل ثناياه، "ذكرى 

 لماذا؟"

 

ابتلعت الغصة التي تكونت بحلقي، اكره اتحدث عن ذلك 

الموضوع ولكنني حقاً احتاج الفراغ ما بداخلي لشخص 

 ما.. وال يوجد افضل من توأمي الفعل.

واء الزفره بتقطع على شكل كلمات غير مرئية، شهقت اله

 "ذكرى لؤالئك الناس.. الذين قتلتهم.."

 

تنهد ليقول بضيق، "كاناليا، اخبرتك بأن موت مصاصي 

 الدماء لم يک.."

 

قاطعت كلماته والضيق ينمو داخل قفصي الصدري، 

 "ليس هم.. ال اتحدث عنهما..."



 

فة. محاوال توسعت عيناه بخفة، وعم الهدوء سكون الغر

تحليل معنى ما قلته في عقله. قال بعدم تصديق، "لكن 

 الختم.." بتر جملته بنظرة غير مستوعبة لما اتحدث عنه.

 

ابتلعت ما بحلقي بصعوبة، الهمس قائلة، "الم تسأل نفسك 

 متى وضع الختم؟ ولماذا؟"

 

نظر لي بصدمة دون ان ينطق بشيء، غير مصدق بأن 

 عمل حتى.كل ذلك حدث لي وهو ال ي

ابتلعت غصتي بصوبة للمرة الثالثة، لتهرب دمعة طبيعية 

هذه المرة من عيني. لم ابه لها الخبره بما حصل قبل 

ثالثة عشر سنة.. حينما كنت فقط في الخامسة، حينما لم 

 اعد طفلة بعد ذلك.. حينما لطخت يداي بدماءهم النقية.

 

ائم في "كنت في الخامسة فقط، كانت امي تحمل مايكل الن



حضنها بينما تمسك يدي وال اعلم اين كنا ذاهبين. حينها 

 هي تركتني في مكان ما اتذكر بانها كانت قرية.."

 

ابتلعت ريقي لتنزل دموع اخرى وانا اتذكر كل ذلك كفلم 

يعرض على التلفاز لكن االختالف بانه ترك محفورا في 

 ذاكرتي لالبد. "قالت لي بانها ستعود لتأخني وعلي فقط

انتظارها بمكاني.. ال اعلم كم مر وقتها من ساعات لكنني 

انتظرتها.. بعدها جاء رجلين لي، حاوال اخذي وكنت 

ارفض بشدة.. غضب احدهما وصفعني بقوة على وجهي 

السقط ارضاً.. وما ان فتحت عيناي، كان االوان قد فات.. 

كان الجميع يصرخ ويجري واغلبهم كان ميتا بالفعل.. 

ني االبيض المليء بالدماء.. يداي المنقوعتان اتذكر فستا

 بالدم القاني.. ونظراتهم لي.."

 

شهقت مرة اخرى بتقطع، وانا اشعر بأن التنفس اصبح 

صعبا للغاية الكمل. "كان كل شيء يحترق بنار سوداء 

مميتة، ال تخمد اال حين تأكل كل شيء.. حاول احدهم 



السوداوين طعني من الخلف.. لكن حالما امسك بجناحاي 

حتى اشتعلت ذات النار بيده لتلتهمه وصرخاته المناجية 

تعلو كاالخرين تماماً.. حاولت ايقاف االمر لكنني لم 

استطع التحكم بنفسي وكل شيء يصبح اسوء بكثير.. لذا 

هربت للغابة بعيدا عن انظار الجميع.." كنت اروي 

 للوكاس ما حدث في ذلك اليوم الذي غير حياتي..

تمع بهدوء شديد، لكن تعابيره لم تقل بانه كان كان يس

هدوءاً. كان ينظر لي بعدم تصديق.. ربما لوم.. او ندم.. 

كان تعبيره فظيعاً اكثر من ذلك الذي وضعه على وجهه 

 في الغابة.

 

اكملت بندم ينهشني، "وحينها انا فقط توقفت، كانت الغابة 

ترجع هادئة، لكن مشاهد قتلي لهم دون اي مشاعر بدأت 

لعقلي.. صرخت بأعلى صوتي، احسست برأسي وكأنه 

 سينفجر.. لكنها لم تتوقف."

 

شهق لوكاس بخفة ممسكاً يدي بقوة ليقول، "توقفي.. 



توقفي كانا بحق هللا، لم اعلم بان شيئاً سيئاً للغاية كهذا 

 حدث لِك."

حركت رأسي يميناً ويساراً نافية، "لم يكن كل هذا اسوء 

ي بحاجبين معقودين بألم ينتظر مني ان ما حدث.." نظر ل

اكمل. "اسوء شيء.. انني شعرت بشعور جيد وانا 

اقتلهم.." شهقت لتنزل الدموع من عيناي واقول بهلع، 

اراهن انني ابدو مجنونة االن. "ال اريد ان اشعر بهذا.. ال 

 اريد ان اقتل اي احد.. العيش مع ذلك يصيبني بالجنون."

 

عان. سحبني بخفة ليحتضنني لمحت عينا لوكاس تلم

بلطف. قال بصوت متحشرج، "ال بأس كانا، ال بأس 

اختي.. لم يكن ذلك خطأك، ليس وكأنك اردتي قتلهم.. 

كنتي صغيرة فحسب، انا بجانبك االن ولن تسمح بحدوث 

ذلك مجدداً لذا ارجوكي.. سامحي نفسك وعيشي بسعادة.. 

 سأتلقى انا كل االشياء االخرى."

. ال استطيع ان انسى ال يمكنني مسامحة ال استطيع.

نفسي، هم لن يسامحوني ابدا.. ال استحق ذلك. وانا فقط 



 سأدمر من حولي. انا ال استحق العيش..

 

(つ๑•́ ᎔ •̀๑)つ 

.................................................... 

 

جعدت عيناي بانزعاج من اشعة الشمس التي سقطت على 

زعاج، الم تكن المنطقة باردة للغاية وجهي. التنهد بان

 حينما قدمنا.. لماذا تشمس؟؟

 

رن المنبه الطفأه، تأخرت يا صاح استيقظت بالفعل. 

رفست الغطاء بنعاس شديد، وانزلت قدماي منه بكسل 

 القف اخيرا.

ما ان وقفت حتى اقتحم الصداع والدوار رأسي، ترنحت 

غيرة بجانب بوقفتي لكنني سرعان ما امسكت بالطاولة الص

 سريري بسرعة لكي ال اسقط.

 



انتظرت عدة دقائق حتى يخف الدوار، البد انه بسبب 

الدماء التي فقدتها. ما ان خف الدوار توجهت للخزانة 

الخذ جنز اسود قميص باكمام قصيرةجدا تظهر اغلب 

ذراعي، وجاكيت صوف اسود ايضاً.. حتى غياراتي 

اليوم.. نعم  الداخلية اخذتها سوداء. سأذهب لعزاء

 للمدرسة.

 

اتجهت للحمام الخذ حماما سريعاً. بعد ما حدث البارحة، 

 اشعر بشعور رائع.. كأنني اصبحت اخف وزناً.

لم يتركني لوكاس ويغادر اال حين اخبرته بانني ارتحت 

اخيرا واصبحت افضل. اشعر بتأنيب الضمير النني 

كن اخبرته بشيء فظيع كهذا واشعرته بتلك المشاعر.. ل

 لما االخوة، صحيح؟

 

اغلقت الباب وخلعت ثيابي الفتح الصنبور لتبدأ المياه 

 الدافئة باتساقط القف تحتها.

بعد تلك الحادثة، بقيت لثالثة ايام في الغابة.. اجلس في 



نفس المكان عند ذات الشجرة. لم ارد ان اتحرك او 

اغادر، خفت ان فعلت ان اقابل احد اخر وافعل به نفس 

 الشي.

كنت حينها اتضور جوعاً، حلقي جاف للغاية وجسدي 

خائر من اي ذرة قوة. شعرت بأن هذا لن ينتهي ابداً 

 كدموعي حينها.

 

لكن فجأة ظهر شخص ما امامي، عجوز ذو شعر اشيب 

ولحية خفيفة بيضاء محددة باتقان، لم اعلم حينها ايجدر بي 

ية ان اقول بانه عجوز للون شعره ولحيته، ام ال بسبب بن

 جسده الشابة ومالمحه شديدة الجمال.

 

في البداية، كانت عيناه الزمرديتان الشبيهتان بعيون امي 

تنظران لي ببرود وقسوة كبيرين، كنظرات امي في ذلك 

الوقت. لكن ما ان وقعت عيناي الزرقاوتان الدامعة 

بعينيه، وهيئتي الصغيرة المنكمشة بارتجاف وضعف 

 .داخل مدى نظراته حتى النت



تبدلت نظراته الخرى مشفقة وحزينة.. كنت اشعر قبل 

ذلك بهالته التي ترغب بقتلي لكن فجأة ذلك اختفى. ثم 

 نطق هامساً لنفسه، "يال قدرك التعيس."

تقدم مني النكمش اكثر بخوف، لينطق قائالً، "ال بأس، ال 

 اريد اذيتك."

حينها لم اكن اعلم من هو، وماذا يستطيع ان يفعل لذا 

بغباء طفولي ونبرة طفولية باكية، "ال، ال تقترب انا  رددت

 ال اريد اذية احد مجدداً."

 

لم يستمع لي بل اقترب اكثر ليقول لي جاثيا امامي، 

وكانت اول مرة في حياتي اسمع صوتاً حنوناً اتجاهي، "ال 

تقلقي يا صغيرتي، لن تستطيعي ايذائي.. لن اسمح الحد 

 بأن يؤذيكي مجدداً تعالي."

 

حمل جسدي الصغير بين يديه ضاما اياي بلطف، الشهق 

حينها باكية بصوت عالي. اخرجت في ذلك اليوم كل ما 

كان بداخلي، رغم كوني لم اكن سوى طفلة.. وكانت ايضاً 



مرتي االولى التي ابكي فيها دون خوف من ان يضربني 

 احد الزعاجي له.

 

ن ربت على ظهري مهدئاً لي، ليسأل محاوال ايقافي ع

البكاء وقد نجح. "اذا ما هو اسمك؟ ام تريدينني ان اناديكي 

 بالبكاءة."

 

مسحت دموعي بسرعة قائلة ببراءة طفولية، "ال، اسمي 

كاناليا.. لكن امي تناديني بالمزعجة او الغبية واحيانا 

بالمتوحشة ال اعلم ما يعني ذلك لكن تستطيع ايضاً ان 

 تناديني بذلك."

 

 بية، "تلك اللعينة."هسهس تحت انفاسه بعص

 

ثم سقطت نائمة بين احضانه.. وهكذا كان لقائي االول 

بجدي الذي رباني منذ ذلك الوقت وعلمني كل ما اعرف. 



صحيح بانه كان مجنحاً مثلهم، لكنه كان الشخص الوحيد 

 بينهم الذي يمكن ان تطلق عليه مالكاً.. كان كل عائلتي.

 

له. كان اروع  دمعت عيناي وانا تحت المياه لتذكري

شخص على االطالق. نفضت تلك الذكريات من رأسي 

 الطفئ صنبور المياه.

خرجت من تحته التناول منشفة من يميني، وابدأ بتجفيف 

جسدي . القيتها على االرض بال مباالة الرتدي مالبسي 

 السوداء، ربما االسود ليس بذلك السوء.

 

. توقفت ما ان انتهيت وقفت امام المرآة، الجفف شعري

مالحظة شيئاً ما. اقتربت من المرآة اللمح جذور شعري 

 التي اصبحت سوداء اللون.. اللعنة لما يتبدل لون شعري.

 

جففت شعري بسرعة وسرحته التركه منسدالً، اسرعت 

خارجة من الحمام، توجهت لسرير المسك بحقيبة ظهري 



بعشوائية وال مباالة. واهم خارجة من غرفتي متجهة 

 مايكل.لغرفة 

 

توقفت قبل ان ادخل لغرفته ملتفتة لغرفة امي. ركزت 

سمعي، ليخترق شخيرها اذني. حركت رأسي بقلة حيلة، 

ماذا كانت تفعل في كل تلك الفترة لدرجة جعلها متعبة 

 وتشخر.

 

التفت مجدداً الدخل دون ان اطرق، رفع لوكاس قميصه 

اً الصوفي االحمر او قميص مايكل.. ال يهم، رفعه مغطي

نصفه العلوي العاري، وصارخاً بتذمر، "اااه، بجدية 

 اطرقي اللعنة الملعونة."

 

كان مايكل يقف امام المرآة يسرح شعره بدقة وتركيز 

كبير. دخلت مغلقة الباب ورميت حقيبتي على السرير، 

 التجه للوكاس الذي يراقب بغير فهم واعين متسعة.



اياه عنه اتجهت للوكاس بسرعة الرفع القميص مبعدة 

 قائلة، "ارني ارني.."

قال بنفس صراخه المتذمر، "ماذا تفعلين ايتها المجنونة 

ابتعدي عني." ثم جرى ليدخل الحمام حامال قميصه هاربا 

مني، الضحك عليه وارد صارخة ليسمعني، "ليس عليك 

التصرف هكذا، رأيت من هو افضل منك." وانا ال 

 امزح.. مثال كاليكساندر.

 

لتذكري لذلك، حولت نظري لمايكل وكان  عضضت شفتي

ال يزال مركزاً في شعره كالعادة. ابتسمت بخبث.. يال 

 المسكين، سيضطر الى اعادة تسريح شعره.

 

جريت نحوه بسرعة الضع كلتا يداي على رأسه 

واحركهما بقوة ، ليتناثر شعره االشقر المائل للبني 

اصبعاي بعشوائية. ابتعدت لينظر لي بال تصديق، شكلت ب

السبابة واالبهام حلقة الرفعها بوجهه قائلة، "انت االن 

 اجمل."



 

وهربت لصياحه الغاضب وانا اغلق الباب بقوة، السمع 

اصطدام مايكل به وبعدها الشتائم التي اخرجها، الضحك 

 بقوة.

 

عدت بسرعة الفتح الباب، كان مايكل يمسك بانفه بألم 

. قلت بهدوء وكأن ليخرج لوكاس مرتديا ثيابه من الحمام

شيئاً لم يكن، "صحيح، لوكاس بسرعة انزل للمطبخ انا 

جائعة لم اكل منذ دهر بأكمله، امي تشخر بغرفتها وال 

 اظن بانها ستستيقظ هيا."

 

✧⁺⸜(●˙▾˙●)⸝⁺✧ 

.................................................... 

 

كنا نجلس انا ومايكل متجاورين على طاولة الطعام 

فترس ما امامنا، بينما طباخنا لوكاس جلس امامنا ليباشر ن



 اكله.

بلعت ما في فمي بصوبة، ناولني مايكل كأس ماء قائالً، 

 "كلي ببطئ ستختنقي."

 

 شربت الماء القول، "انظروا من يتحدث."

 

 رد بثقة، "لم اختنق كبعضهم."

 

ضحك لوكاس قائالً، "واحد، صفر." ليضربا كفيهما معاً.. 

 اتفقا علي. لعينان

 

قلت مغيرة الموضوع بعد ان تذكرت، "صحيح لوكاس، 

انظر لشعري بدأ يتغير لالسود." قلت بعدم رضى لينظر 

 كالهما لي.

 



نطق لوكاس بدهشة، "اووه، انه حقاً يتحول لالسود. اتذكر 

بأن شعري اخذ وقتاً طويالً للغاية على عكسك.. البد بأن 

 فرق القوة هو السبب."

 

بدهشة ساخرة، "اتعني انها اقوى منك؟ تؤ تؤ  نطق مايكل

 تؤ يال العار" وعاد لالكل.

 

ابتسم لوكاس له بسخرية اكبر قائالً، "واقوى منك ايضاً. 

 ولعلمك فقط انا ايضاً اقوى منك يا نصف البشري."

 

 رفع مايكل نظره بغير تصديق، "محال.."

 زادت ابتسامة لوكاس الساخرة راداً، "ال يهمني ان صدقت

 ام ال."

 

يالهما من طفوليين، حركت رأسي يميناً ويساراً بقلة حيلة. 

ألسأل لوكاس بفضول، "تعني بأن شعرك لم يكن اسود 



 اللون؟"

 

رد بينما يأكل، "ال، كنت مثلكما لكن.. اممم تعلمين.." 

 نظر بيني وبين مايكل الذي يأكل الومئ بصمت.

 

اعتقد ان تحول شعري فجأة للون االسود فسيالحظون. 

 بأنني سأتجاهل الحصة االولى.

 

وقفت لينظر كالهما لي باستغراب. "الى اين؟" قاال معاً 

 الضحك. "علي الذهاب لمكان ما قبل المدرسة.

 

وقف كالهما فجأة النظر لهما باستغراب. قال مايكل، 

"حسناً سأذهب معك، انا ال احضر الحصة االولى على 

 كل حال."

 

زورة، لذا ال يهم ان ذهبت ام ال، اكمل لوكاس، "بياناتي م



 لذا ساذهب معك ايضاً."

 

نظرت لهما بملل، "اغربا عن وجهي." وخرجت مسرعة. 

 لكنني لم انفذ منهما وانتهى االمر بهما ذاهبان معي.

 

"اذا.. اين الوجهة؟" تحدث لوكاس بال مباالة، الرد 

 "مصفف الشعر."

 

😐_°(~∆~)°_😐 

.................................................... 

 

نزلنا ثالثتنا من الحافلة لنسير متجهين للمدرسة. وضعت 

يداي داخل سترتي الصوفية السوداء. بينما الرياح الباردة 

 تصطدم بخصالت شعري لتحركه في كل مكان.

 



سار كل من مايكل ولوكاس بجانبي، لوكاس الذي يبتسم 

المتجهم بشدة  باتساع معبرا عن مدى رضاه، بينما مايكل

 معبرا عن مدى انزعاجه.

 

خرجت ضحكة من شفتي لوكاس وقال مخاطباً مايكل، "يا 

رجل ال تتصرف كاالطفال.. اعني، نحن توأم من 

المفترض ان نتشابه، اما انت.. انت االخ االصغر.. تقبل 

االمر. ثم انظر للجانب االيجابي.. بشرتها الزالت 

 كبشرتك لن تتغير."

 

رود التمسنا الغضب فيه، "ال اريد التحدث رد مايكل بب

 باالمر."

 

حاولت كتم ضحكي.. يال الطفولة، يتشاجران على من 

يشبهني اكثر. حسناً، علي االعتراف.. االن انا امتلك 

 عائلة رائعة مجدداً.



 

دخلنا لمبنى المدرسة وسرنا باحد الممرات متجهين 

ك، بينما للكافيتيريا. تبادلنا االحاديث بيننا ونحن نضح

االنظار تتبعنا من حولنا.. هذا ليس غريباً، مع اخوين 

 وسيمين مثلهما.

 

فجأة سمعت صيحة قوية قبل ان ندخل الكافيتيريا حتى، 

"كاناليا! اهذه انِت؟" ميزت الصوت بسرعة، كانت كارال 

الثرثارة ذات الفضول القاتل. استدرت باتجاه الصوت 

 ب.ليفعل مايكل ولوكاس المثل باستغرا

كان خمستهم يقفون هناك معاً ينظرون لي بدهشة، ابتسمت 

 كردة فعل، لن اكذب.. اشتقت لهم.

 

 "كاناليا ماذا فعلت بشعرك؟"

 

.................................................... 



 

 ✧⁺⸜(●˙▾˙●)⸝⁺✧هلو فرندز.. اتس مي

 

 (♡'▽´♡والبارت الطويل معي )

 

 كيف شفتم البارت؟؟

 

 （・⊝・）تحليل بعض الغموضدفعة من 

 

معظمكم حكى انه البارت الماضي لم يكن جيدا كما السابق 

 لذا حاولت اخلي هاد احسن.. كيف شفتوه؟؟

 

 نروح للبارت:

 



من توقع ان شيئا كهذا موجود في ماضي كاناليا؟ من 

 يلومها ويراها على انها قاتلة؟

 

ك جدها؟ ما رأيكم به؟.. اخيرا عرفتم من اين تعرف كل تل

المعلومات عن المخلوقات االخرى وكيف تخفي طاقتها.. 

 لكن السؤال ماذا حدث لجدها؟؟

 

لوكاس.. برغم انه كان عايش عند والده لفترة طويلة اال 

انه مشاعره لينة اكثر من كاناليا حتى.. ما هو ماضيه يا 

 ترى؟

 

الغيرة بين لوكاس ومايكل، وحمايتهم المفرطة.. كيوت 

 شو رأيكم فيها؟

 

 امها.. كاثرين.. اين كانت؟؟

 



 واخيرا.. ماذا فعلت كانا بشعرها؟؟ )همممم(

 

احداث البارت القادم مشوقة اكثر من هذا البارت، حرق: 

｡راح تشوف كانا جزء صغير من ماضي اليكساندر )

 (?? هل انتم متشوقون؟؟؟｡◔‸◔

 

واسفة الني ما رديت على التعليقات بالباتر الماضي.. 

قلت ادرس قبل  �😅�انين وبروجيكت عندي بكرة امتح

 �😘�حتى اكتبلكم البارت 

 

اه صح... وشغلة مهمة.. في ناس بحكولي انه موعد 

التنزيل القديم كان احسن لهم.. وبعضكم بحكي هيك احسن 

وصراحة متت جننتني هاش الشغلة فقلت اعمل حل وسط 

وااخر التنزيل ساعة فيسير على التاسعة مساءاً.. شو 

اذا فيه ناس معارضين بخلي التنزيل هيك.. شكرا رأيكم؟؟ 

 �😘�وعفوا 



 

 وبس

 "كاناليا ماذا فعلِت بشعرك؟" صاحت كارال بعدم تصديق.

اجبت بال مباالة، "لم افعل شيئاً." سوى قصه وصبغه 

باالسود. صار شعري يصل لذقني فقط، كنت مترددة 

بشأن قصه لكن االن انا مسرورة النني فعلت ذلك، فقد 

 اخف واكثر راحة. اصبح

 

لف لوكاس يده حولي ليبتسم بخبث متقدما اليهم ساحبا 

 اياي معه ليتبعنا مايكل بملل. اللعنة لقد بدأنا مجددا.

 

وقف امامهم قائال بابتسامة كبيرة، "حبيبتي كانا ارادت ان 

تبدو مثلي، ما رأيكم؟ اال نبدو متشابهين؟" ابتسم اكبر 

يخ. اال يتعلم من تجاربه ابتسامة مستفزة على وجه التار

 السابقة؟؟ ال.. بل تجاربي، ففي كل مرة يورطني ويهرب.

 



تقدم اليكساندر نحونا ليبعد ذراع لوكاس من حولي 

متجاهال اياه كليا قائال لي، "لما قصصتي شعرك؟" بدى 

 االمر من نبرة كالمه كأنني قصصت شعره وليس شعري.

 

ع لوكاس "ألنني اردت قصه!" قلت باستغراب، ليرج

ذراعه حول كتفي قائالً بسخرية، "اخبرتك الم افعل؟ 

ارادت ان نبدو متشابهين.. انا..و..هي." انهى كالمه 

بابتسامة كبيرة وهو يبادل نظرات اليكساندر الغاضبة 

 بواحدة مستمتعة.

 

"الفا دعني اقتله." قال لوكا بقلة صبر ظاهرة. لكنني 

أسه من سارعت برفع يدي من خلف لوكاس وضربت ر

الخلف بخفة قائلة وانا ارمقه بنظرات نارية، "توقف عن 

 العبث."

 

امسك يدي مبعدا اياها قائال باستفزاز اكثر، "تؤ تؤ تؤ يبدو 

ان رفاقك الجدد لديهم غرائز متوحشة، عزيزتي عليِك 



االبتعاد عنهم يكفي ما حدث البارحة." قال كلمته االخيرة 

 بجدية ساخرة.

 

ينما نطقت اوفيليا باستغراب، "ماذا حدث ثقل الجو حولنا ب

البارحة؟" ثيو واوفيليا كانا يحمالن نفس التعابير 

 المستغربة..

 

قفزت كارال بادراك وحماس قائلة، "هل هذا يتعلق 

 باختطاف مصاصي الدماء لكاناليا؟"

 

شهقت اوفيليا قائلة، "ماذا؟" لتكمل كارال باستمتاع، "هذا 

قاطعها لوكا وهو يرمقها بنظرات يفسر تهديد االلفا لم.." 

 معاتبة لتصمت.

 

ثقل الجو اكثر. كان اليكساندر ينظر للوكاس بنظرات 

 مرعبة، لكن لوكاس لم يهتز ولو قليالً.



 

"هل ترغب باللحاق برفيقتك الميتة ايها البشري اللعين؟" 

نطق بنبرة مرعبة باردة، بحق هللا لوكاس.. لما تحب 

 افتعال المشاكل؟

 

اس بحزن مصطنع، "هذه عنصرية.. قد اكون عبس لوك

بشرياً لكنني وسيم." ابتسم في اخر كالمه. لتقول كارال 

 مؤيدة، "لديه وجهة نظر."

 

تقدم مايكل منهياً االمر مخاطباً لوكاس بسخرية واضعاً يده 

على كتف لوكاس، "اخي هذا يكفي، اعلم بانه مرت خمسة 

وتثبت انك وعشون دقيقة كاملة دون ان تسخر من احد 

شخص مزعج لكن.. عليك ان تلملم شتات نفسك." رمش 

 مايكل مصطنعاً التفهم. ليرمق لوكاس مايكل بعدم تصديق.

 

 



 

خاطبته بملل وسخرية، "وانا اشعر بالنعاس." حولت 

طريقي باتجاه الكافيتيريا انا ومايكل، ليتبعنا ويقفز الفا 

 ا مجدداً."ذراعيه حولنا انا ومايكل قائالً، "لن اطبخ لكم

 

"انتظر، ال عالقة لهذا بالطعام." صرخ مايكل بجدية، 

 القول بالمثل، "نعم من سيطبخ لنا ان لم تفعل؟"

 

 حرك رأسه بقلة حيلة، "يا لكما من فاشالن."

 

توقفت بعد ان تذكرتهم ليتوقفا باستغراب، كيف نسيتهم؟ 

ا استدرت نحوهم قائلة، "الم تكونوا ذاهبين الى الكافيتيريا ي

 رفاق؟" نظرنا انا ولوكاس ومايكل لهم بتساؤل.

 

(ㆁᴗㆁ✿()ㆁᴗㆁ✿) 



.................................................... 

 

كنا نجلس على احد الطاوالت في الكافيتيريا، اشعر 

 باالنظار نحونا وهذا ليس مريحاً بالمرة.

 

انتهى االمر بي بالجلوس بجانب اليكساندر بطريقة ما 

الجانب االخر جلس مايكل. كان مقعد اليكساندر شبه بينما ب

مالصق لخاصتي، حاولت تجاهل االمر قدر االمكان وانا 

 ارشف من قهوتي بهدوء.

 

فتحت كارال فجأة الحديث قائلة، "كاناليا، هل انت بخير؟ 

بعد ما حدث البارحة. اعتذر الننا لم نأتي لرؤيتك لكنني 

 سمعت بان االمر كان فظيعاً؟"

كل من مايكل ولوكاس كارال ببرود، بينما ابتسمت رمق 

انا بتكلف بعد ان وضعت كوب القهوة على الطاولة الرد 

بال اهتمام، "لم يكن كذلك مطلقاً ليس عليكي القلق انا بخير 



 تماماً."

 

تنهدت اوفيليا بارتياح قائلة، "لم اعلم باالمر سوى قبل 

 لوا لك شيئاً."قليل، لكنني مرتاحة بانك بخير وانهم لم يفع

 

علت شفتاي ابتسامة ساخرة القول بدون تفكير، "كل ما 

يستطيعون فعله هو قتلي." رفعت كوب القهوة لفمي 

الرتشف القليل، توقفت حالما ادركت الصمت الذي حل 

 الرفع عيني وانظر لهم.. كانوا يحدقون بي بصمت.. ماذا؟

 

 "هل انِت معتادة على حصول هذه االشياء لِك؟" سأل

اليكساندر فجأة النظر له. كان ينظر لي بتفكير واستغراب 

 جاد.

لما قلت ذلك يا لي من غبية. نظرت للوكاس المقابل لي، 

ليحرك كال حاجبيه بسخرية وبقي صامتاً، اللعنة 

 الملعونة.. اجبت بهدوء، "ليس تماماً.."



 

قاطعني اليكساندر قائال بحاجبين شبه معقودين ونبرة كأنه 

يناً وهذا لم يعجبني البتة، "انِت حتى لم يستجوب سج

تتسآءلي عن مصاصي الدماء الذين رأيتهم ولم تبدي اي 

خوف بسيط منهم.. اال يفترض بك ان تذعري لرؤية 

 كائنات كهذه الول مرة؟" نظر لي بتفحص وبرود.

 

شعرت بالغضب ينمو داخلي، لما يتصرف االن ببرود 

هر و اجبت كأنني اجرمت في حقه؟ لم ادع غضبي يظ

ببرود مماثل، اعلم جيداً بأن هذا سيغضبه لكنني لن اتردد 

 في قوله.

"حتى ان كنت معتادة على هذا لما علي أخبارك اي 

شيء؟" خرجت الجملة ساخرة رغماً عني. الكمل وقد 

ظهرت الصدمة على وجوههم، "اذا هل يجب علي ان 

ارتجف خوفاً وانتظرك لتأتي وتنقذني؟" علت ابتسامة 

 خرة وجهي وانا ارمقه ببرود..سا

 



تجعد حاجباه بشدة بسبب ما قلته لكنني اكملت بال مباالة، 

"انا فعليا ال اهتم لمن خطفني وال ما يكونونه، وال حتى ان 

ارادوا قتلي.. لذا ال تلعب معي لعبة المحقق هذه." انهيت 

كالمي سامحة لغضبي بالخروج، الرمقه بذات الغضب 

 والبرود.

 

ضارباً الطاولة بكف يده لتنسكب القهوة  وقف بغضب

الساخنة خاصتي على ذراعي، الشهق واقف.. تباً هذا 

 ساخن.

 

امسك ذراعي بسرعة وعلى حين غرة.. لتدفق فجأة بعقلي 

احداث لم ارها من قبل... الدرك انها له، شهقت بصدمة 

 لما رأيت ساحبة ذراعي من يده بسرعة.

 

ولم يعلق. نطقت حدق بي بأعين متسعة لردة فعلي 

بتشوش وال ازال تحت صدمة ما رأيت، "س.. سأذهب 

 الغسل هذا.."



اسرعت بالذهاب، ولم انتظر اي رد. كان جميعهم تحت 

تأثير الصدمة حتى اخواي. اللعنة، لما سارت االمور بهذه 

 الطريقة؟

 

اسرعت بدخول دورة المياه، ولحسن حظي كانت فارغة. 

ألمأل كفا يدي بالماء  فتحت صنبور المياه على عجلة،

 واغسل به وجهي عدة مرات متناسية ذراعي.

 

 توقفت النظر لكفاي بهدوء، كانتا ترتجفان..

 

طفل.. طفل صغير ذو شعر اسود وعينان سوداوان وبشرة 

بيضاء، تعابير خالية من الحياة ومالبس دامية. كان يقف 

 ساكناً في اسوء مكان رأيته في حياتي.

 

 

مة والدماء والجثث البشعة.. لم تكن جثث مكان مليء بالظل



بشر او مستذئبين او حتى مصاصي دماء... كانت جثث 

شياطين.. يقف هناك وسط جثثهم واشالئهم بيدين 

 ملطختين.. وتعابير فارغة..

 

وقف شخص امامه لم اتبين مالمحه لظلمة المكان. كل ما 

 ً  كان ظاهراً ابتسامته المستمتعة الخبيثة، ليقول مخاطبا

 الطفل..

 

 "احسنت.. احسنت اليكساندر.."

 

.................................................... 

للي ما رح يكملوا قراءة لتحت في بارت يوم الثالثاء راح 

 ينزل بنفس الوقت.

 

 للي بدهم يكملوا

 



بعتذر يا جماعة بعرف البارت قصير جداً، اقصر  �😅�

 �💔😅�بارت نزلته في حياتي كلها.. 

 

وهللا ما بحب اتعذر بس وهللا ما قدرت اكمل كتابته.. كان 

الزم اعمل ثالث بروجيكتات في اسبوع واحد.. وبلغة سي 

شارب، واوباريشن سيستيم اللي مش فاهم بس طنش 

😭💔 

 

بس وعد بارت الثالث راح يكون طويل وفيه احداث 

 كثيرة... اوعدكم..

ارت الخسيس اللي عيب احكي اتمنى استمتعتم مع هذا الب

 كله حرفين لهيك مش راح احكي

 

 ��بشوفكم الثالث ان شاءهللا.. 

اغلقت عيناي لبضع دقائق وتنفست بهدوء. اكره هذا.. 

 اكره عندما ارى ماضيهم وما فعلوا.



 

فتحت عيناي وقد عاد هدوئي مجدداً، فتحت الصنبور 

 مجدداً وغسلت ذراعي المحمرة بسبب القهوة الساخنة.

 

ن ذلك اليكساندر حقاً؟ اتساءل ما الذي حدث له هل كا

ليكون بتلك الحالة وسط اكوام الجثث تلك؟ بطريقة ما... 

 بدى مشابهاً لي للغاية.

 

اغلقت الصنبور ثم جففت وجهي المبتل بكم جاكيتي 

االسود الصوفي. اعدت نظري للمرآة.. كانت تنظر لي 

ا بعيناها السوداء وضحكتها المتسعة التي من يراه

 سيرتعب حتماً، لكنني لم افعل هذه المرة.

 

حدقت بانعكاسي المرعب الذي اصبح عادياً االن، اتساءل 

كيف ستكون ردود افعالهم اذا رأوني بهذا الشكل؟ اراهن 

بأن مظهري سيبدو متناسقاً بشدة، بشعر اسود وعينان 



 سوداوان ومالبس سوداء.. اسود بأسود.

 

لفي وخرجت فتاة منه فتح احد ابواب احد الحمامات خ

وهي تعدل اكمام قميصها االرجواني متجاهلة وجودي 

 تماماً. يبدو انني كنت مخطأة ولم انتبه لوجودها.

 

حدقت بها بصمت وفضول ان كانت سترى انعكاسي 

الشيطاني ام ال بينما هي تسير مطأطئة رأسها نحو احد 

 المغاسل الرخامية لتغسل يدها غير منتبهة، هيا انظري..

 

حركت نظرها اتجاهي لثواني بشكل عرضي لتعيد 

انظارها ليديها. توقفت باستغراب لتحديقي المستمر بها 

لتغلق الصنبور بينما ترمقني بحاجب مرفوع، ثم همت 

بالرحيل وهي ترمقني وكأنني شخص متحرش القي 

 القبض عليه العديد من المرات سابقاً.

 



ابتسامتها  اعدت انظاري نحو المرآة، وال زالت تبتسم

المروعة وتنظر لي. تنهدت، يبدو انني الوحيدة من 

 يراها.. لحسن الحظ.

 

فتح باب دورة المياه معلناً عن دخول احدهم. نظرت عبر 

المرآة لمن دخل. شعرها االشقر المسرح مسدول على 

طول ظهرها، قميص اسود باكمام وجينز احمر وترتدي 

 كعب اسود عاٍل.

تذئبة التي تريد اليكساندر بشدة. لن انها تلك الشقراء المس

 انكر جمالها وانا ال اكرهها حقاً، لكنها فقط ال تعجبني.

 

دخلت وحيدة هذه المرة، تجاهلتها السير باتجاه الباب لكنها 

امسكت معصمي بقبضة يدها، حتى انني شعرت باظافرها 

 الطويلة تدخل معصمي.

 

ن نفسك كشرت بغضب وانا ارمقها ببرود، "ما الذي تظني



تفعلينه؟" خاطبتها ببرود لتهرب من بين شفتيها ضحكة 

 ساخرة.

 

رفعت حاجباها بتكبر قائلة قائلة بنبرة بشامتة ساخرة، "اذا 

الفاتنة البشرية فتاة االلفا خاصتنا، اتضح بانها ليست 

 بشرية.."

 

اتسعت عيناي بدهشة القول بغير تفكير، "ما الذي تتحدثين 

 ت ؟ من اخبرها بذلك؟عنه؟" واللعنة كيف علم

 

قهقهت بتسلية كأنها اكتشفت اكبر اسراي لتقول، "ال 

تتصنعي السذاجة، سمعت شقيقك يقول ذلك بلسانه،" 

تركت يدي لتعقد يداها قائلة بتهديد ساخر، "اتساءل ماذا 

ستكون ردة فعلهم عندما يعلمون انِك كنت تكذبين عليهم 

 طول الوقت؟"

 



وببطء، "ماذا ستكون ردة تقدمت لتهمس بفحيح مستمتع 

 فعل اليكساندر اتجاه كاذبة مدعية مثلك؟"

شعرت بالغضب ينمو داخلي شيئاً فشيئاً، حرارة جسدي 

تنخفض والبرودة تغزو اطرافي مع كل كلمة تنطق بها 

بنبرتها المقرفة جاعلة من غضبي يتصاعد اكثر، القول 

 بهمس غاضب، "انصحك بأن تصمتي."

 

ا تحدق بعيني بقوة، "اذا ماذا تجاهلتني مكملة بينم

تكونين..مستذئبة؟ ال اعتقد هذا مستحيل لن ترتقي لهذا 

المستوى. مصاصة دماء؟ الا لستي ميتة حتى. سايرن.. 

 لستي جميلة بذلك القدر. ااه ربما.."

 

تقدمت لتهمس بقرب وجهي، "شيطانة، االلفا يمقت 

ت يدي الشياطين للغاية.. سيقتلك ما ان يعلم حقيقتك." قبض

 بقوة محاولة التخفيف من غضبي والسيطرة على نفسي.

 



لكن ما قالته تالياً كانت القشة االخيرة. "كان عليِك الموت 

هناك فحسب.. على االقل كان سيتذكرك كبشرية وليس 

 لعينة كاذبة."

 

تحركت يدي بسرعة المسك وجهها بقوة في ثانية، لتكون 

اتسعت عيناها بشدة ملتصقة بالحائط في الثانية التالية. 

وصدمة، كنت غاضبة بشدة لدرجة انني لم ابالي ابدا ان 

 دخل احد ورآنا.

 

اعتراني شعور جيد للغاية وانا انظر اليها، ارتجاف 

بؤبؤي عينيها وهي تنظر لي بصدمة كبيرة. الخوف الذي 

 نما داخلها، رائحته الذيذة.. هل يجب علي ارعابها اكثر؟

 

على شكلها نطقت باستمتاع اكبر، ابتسمت باتساع القهقه 

"ال تقارنيني بتلك الكائنات الهمجية، انا ارقى واكثر قوة 

 ورعباً منهم.."



 

ازلت يدي عن وجهها لتلمس قدماها االرض، وبالكاد 

حملتاها البتسم بسخرية لذلك.. اين ذهبت شجاعتها؟ يال 

 المستذئبين.

 

حركت يدي مالمسة وجنتها بلطف الشعر بالقشعريرة 

التي سرت بجلدها. قلت بلطف شديد، "ممم، لم اقتل احداً 

منذ البارحة.. اشعر برغبة كبيرة بتلوين االرضية باالحمر 

القاني.. ما رأيك؟" جحظت عيناها ما ان سمعت كالمي 

 لترتجف اطرافها بقوة.

 

علت ضحكتي المستمتعة، لتبتعد عني بتعثر. اصطدم 

برهبة كبيرة، ظهرها بالرخام الخاص بالمغاسل. نطقت 

"انت من قتل ثالثتهم وحرق الكوخ!" كان صوتها 

 مصدوما للغاية.

 



اختفت ابتسامتي بعد ان ادركت مقصدها، "كيف تعلمين 

 بانهم كانوا ثالثة؟ حتى اليكساندر ال يعلم."

 

"أ..أن..أنا.. أنا فقط.. كنت.." لم تستطع اكمال جملتها 

افي لها، او لشدة خوفها، لست متأكدة ان كان بسبب اكتش

 رؤية غضبي يزداد.

 

في لحظة اصبحت امامها، امسكت رقبتها بقوة الرفعها 

عن االرض. حاولت اتملص من يظي بشتى الطرق بال 

 فائدة.

 

ابتسمت بشر وانا انظر لها، "سأذيقك اضعاف ما نلته 

هناك." علق صوتها بحلقها من الرعب. لكنني لم انتظر 

 ر.اي ثانية اخرى، ابتسمت بشر اكب

 

تحولت اظافري لالسود الزجاجي، وانتقل السواد الى يداي 



شيئاً فشيئاً، ليصعد لمعصماي حتى توقف في منتصف 

 ذراعاي.

 

 

همست باستمتاع، "احظي بكوابيس جميلة." ظهرت 

عروق سوداء بوجهها ليبدأ بؤبؤي عينيها بالتحرك بقوة، 

صرخت بقوة.. لكن صراخها خرج مشوهاً يدب الرعب 

 ن يسمعه، ابتسمت باتساع.. نعم، فالتعاني اكثر.في كل م

 

فجأة وقعت عيناي في المرآة امامي. عيناي سوداوين 

بالكامل، ابتسامة فظيعة اكثر من السابق حتى.. كان 

منظري مخيفاً للغاية.. بدوت كوحش حقيقي. لكن هذه 

 المرة لم يكن االنعكاس فحسب.. بل كانت انا.

 

ي الي. ما الذي فعلته؟ اخترق اختفت ابتسامتي، ليعود رشد

 صوتها الصارخ المشوه اذناي، وكأنني اسمعه فقط لتوي.



 

تركت رقبتها لتسقط ارضاً بكامل جسدها. بدأت العروق 

السوداء تختفي من وجهها، عينيها الذابلتان، كأنها خرجت 

من اكبر الم في حياتها لتوها، وصدرها الذي يعلو ويهبط 

الهواء للبقاء على قيد الحياة، بغير انتظام محاوال سحب 

 لكن ذلك بدى بغير جدوى.

 

تراجعت عدة خطوات بغير تصديق، ارجعت نظري 

النعكاسي مرة اخرى، بدوت متوحشة بال قلب. عادت 

هيئتي تدريجياً لما كانت عليه، لكن داخلي بقي مهتزاً 

 بشدة.

 

ربما لن استطيع السيطرة على نفسي ابداً، ربما هذه هي 

يقية؟ سقطت على االرض، غير قادرة على حمل انا الحق

 نفسي اكثر.

 



"كاناليا؟" كان صوت مايكل القلق. لم ارد ليلعن تحت 

انفاسه بهمس. فتح الباب ليدخل بسرعة مغلقاً اياه خلفه 

 بسرعة اكبر، "يال العار انا في دورة مياه الفتيات."

 

توقف فجأة ما ان رآني بهذه الحالة. ليجري نحوي بقلق 

ير وصدمة قائالً، "ماذا حدث؟ هل فعلت لِك شيئاً؟ هل كب

 انِت بخير؟" جثى بجانبي ممسكاً بكتفي بقلق كبير.

 

لمعت عيناي بذنب، كم ارغب بالبكاء. نظفت حلقي مانعة 

نفسي من ذلك، انا حتى ال استحق ان ابكي. اشرت برأسي 

لتلك الشقراء اعتقد اسمها كان فيونا قائلة، "انا بخير مايكل 

 لكن هي ال.."

 

عقد حاجبيه ببرود وهو ينظر لها ثم لي، "ال يهم ستدبر 

 امرها هيا بنا." امسكني ليوقفني معه على قدماي.

 



اوقفته ساحبة يده باصرار، "ارجوك مايكل." حدقت بعيناه 

 بترجي، ليزفر بقوة شاتماً.

 

اتجه نحوها لينحني ويحملها بين يديه. استدار لي قبل ان 

لوكاس ان يأتي الجلك، اتيت الطمأن  يذهب، "سأخبر

 عليِك لكن.."

 

قاطعته قائلة، "ال تفعل.. احتاج الن اكون وحدي." حدق 

بوجهي بهدوء، ليتنهد خارجاً من دورة المياة حامالً فيونا 

 بين يديه.

 

بقيت لدقائق معدودة احدق بالالشيء، السير ببطئ بعدها 

في البقاء ..  خارجة من دورة المياه. لم يعد لدي رغبة لي

الول مرة في حياتي ارغب في الرحيل واالنتقال لمكان 

 اخر.

 



سرت غير ابهة الى اين اتجه، شاردة الذهن. صحيح، اين 

 حقيبتي؟ اعتقد انني تركتها عندهم.. حسناً، ال يهم.

 

شعرت بقبضة قوية حول معصمي فجأة الجفل. استدرت 

 بسرعة، لتقابل عيناه السوداء خط نظري.

يدي كهرباء خفيفة، الهدأ فجأة بشكل غريب. سرت ب

نظرت له باستغراب، ليرفع يده ويخللها في شعره االبيض 

الناعم ساحبا اياه للخلف لتعود خصالته مجدداً لالمام 

 بشكل عشوائي، انا حقاً اريد لمس شعره.

 

قال بنبرة رجولية هادئة بينما ابتسامة خفيفة تغزو شفتاه، 

الياً بشكل خطير. "هل يدك لتجعل المشهد امامي مث

 بخير؟"

 

حدقت به بصمت الدرك انني لم احب سؤاله واني احدق 

فقط كالبلهاء، رفعت ذراعي االخرى قائلة بابتسامة باهتة 



 "اه انا بخير ال تقلق.."

 

اقترب مني اكثر البتلع ما في حلقي، اتمنى انه لم يالحظ 

 هذا. سأل بهدوء، "اذا لما لم تعودي؟"

تنا وابعدتها عن عينيه، كنت مشغولة بمحاولة كسرت نظرا

 قتل احداهن. اجبت بتوتر، "لم ارغب بذلك..اسفة."

 

وضع فجأة يده االخرى تحت ذقني ليعيد نظري اليه قائالً، 

اقترب مني اكثر حتى كدنا نلتصق ببعضنا التوتر، همس 

 بقربي "ال تعتذري.."

 

تمر بيننا امسكت يده اسفل ذقني البعدها شاعرة بالكهرباء 

للمرة الثانية، تجاهلت االمر هامسة بعد ان الحظت بأن 

الجميع متوقف بمكانه ينظر لنا بدهشة كبيرة وفضول. 

 "حسناً.. لن افعل."

 



خرجت من شفتيه ضحكة لردة فعلي، عقدت حاجباي 

 القول بهمس، "ماذا؟ انت من قلت اال اعتذر!"

 

ولية "حسناً، انا لم اتوقع ردك هذا." رد بنبرة رج

مستمتعة، سألكم وجهه الجميل واترك بصمتي البنفسجية 

 المتورمة عليه لو لم يتوقف عن السخرية مني.

 

ابتعد ليجرني خلفه، وهو الزال قابضاً على معصمي لكن 

ليس بقوة هذه المرة السير خلفه باستغراب. "تعلم انك 

الزلت تمسك يدي صحيح؟" ذكرته بانه غادر جاراً اياي 

 معه.

 

ك يدي ويحيط خصري ساحباً اياي السير بجانبه ليتر

قائالً، "اعلم، سأخذك لمكان جميل.. اعتبري هذا 

 كأعتذار."

 



 رفعت حاجباي بتكبر، "لن اقبل اعتذارك."

شد قبضته حول خصري ليهمس لي بنبرة مرعبة، 

 "استطيع االعتذار بطرق اخرى."

نظرت له بحاجبان مرفوعان بعدم تصديق، امسكت يده 

ها من حولي القول بال مباالة مغادرة، "اغرب عن البعد

 وجهي ايها المنحرف."

 

امسك يدي مجدداً ساحباً اياي نحوه بقوة، ليحملني بين 

ذراعيه في ثانية. نظرت اليه بعينين متسعتين وشعر 

 مشعث، "اتركني.."

 

ابتسم على منظري، هامساً بقرب وجهي لتصطدم انفاسه 

 بوجهي. "تمسكي جيداً."

 

؟؟" بالكاد نطقت بها، الغمض عيناي بقوة ما ان "ها

 احسست بالعالم يدور من حولي.



 

"اللعنة عليك." شتمته وانا ال ازال اغمض عيناي، واشعر 

بان دماغي تحرك من مكانه. انزلني ببطئ وال زال يمسك 

 بي جيداً حتى استعيد توازني.

 

"انِت بخير االن؟" سأل بنبرته الغامضة المثيرة. اللوح 

 بيدي بغيظ. السمع الحان قهقهته تسري في اذني.

 االن انا اعلم لما ال يضحك او يبتسم كثيراً.

حركت عيناي حول المكان، الفتحهما بدهشة كبيرة. هل 

 كان هناك مكان كهذا في هذه الغابة العتيقة؟

كان اكثر مشهد خيالي جميل اراه في حياتي. "اللعنة، لم 

 اعلم ان مكان كهذا موجود؟"

 

وضع كلتا يداه في جيبي بنطاله قائال بنبرته الهادئة، "لم 

 يصل بشري من قبل الى هنا."

 



اختفت ابتسامتي فجأة.. ربما يجب ان اخبره بكوني لست 

بشرية قبل ان يستمر بالتقرب مني. فيونا محقة، بغض 

النظر عن كوني اخفي حقيقتي لمصلحتهم ال زلت اكذب. 

طين بسوئهم.. ماذا اذا وان كان اليكساندر يكره الشيا

سيشعر اتجاهي.. نحن اسوء من الشياطين، كائنات سوداء 

 ال مشاعر لها..

 

اقترب مني مجدداً ممسكاً بذراعي التي انسكبت عليها 

القهوة ليجرها لشفتيه طابعاً قبلة لطيفة عليها، "كاناليا.. 

 هناك ما يجب ان اخبرك به."

 

صحيح؟ فتحت  انتظروا، هو ال يريد اخباري بحقيقتهم

 شفتاي الوقفه عن الحديث، لكنني توقفت بغرابة.

 

لم اكن الوحيدة.. بل هو ايضاً شد قبضته على يدي، ملتفتاً 

 باتجاه معين.



ازدادت هالته قوة وعاد بروده المخيف موجهاً نظره 

لمكان معين قائالً ببرود كبير مخيف، "اعطني سبباً واحدة 

 لكي ال اقتلك؟"

 

ان الذي ينظر له اليكساندر، ليخرج وجهت نظري للمك

رجل فجأة ذو شعر اشقر وعينان زرقاوان فاتنتان، بشرته 

شاحبة للغاية وشفاهه حمراء، ذو جسد مبني. اصابتني 

 صدمة كبيرة..

مصاص دماء؟؟! لم اعلم بأن مصاصي الدماء قد يبدون 

هكذا.. اعني ربما الشعر االشقر، لكنهم غالباً ال يمتلكون 

 ياً او حتى ابداً.جسداً مبن

انحنى بطريقة نبيلة قائالً باحترام كبير، "اعذرني الفا 

اليكساندر.. جئتك بنفسي التلقى مسؤولية ما حدث لها.. 

 لكن اترك شعبي وشأنه، فليس لهم ذنب بذلك."

 

 



.................................................... 

 

 ✋هاي قايز

 

 ❤❤اخباركم؟ 

 

 رت؟كيف شفتم البا

 

من توقع جزء كاناليا هذا؟؟ هي حقاً تمتلك جانباً سيئاً ال 

 تستطيع السيطرة عليه.

 

اليكساندر.. هل ستقول له حقاً انها ليست بشرية؟ وماذا 

 تتوقعون انه كان سيقول لها؟

 

 مصاص الدماء االشقر الذي ظهر.. من هو؟



 

 لن اكثر االسئلة النني تأخرت في التنزيل..

 

م بالبارت واخبروني رأيكم بصدق، هل هو اتمنى استمتعت

 اقل جودة من السابقات؟؟

شعرت بغرابة كبيرة، واعدت نظري نحو اليكساندر. كنت 

اظن بأن قطيعه وحدهم من يخاطبونه بهذا االحترام المبالغ 

به كونه االلفا خاصتهم، لكن مصاص دماء.. وال يبدوا 

 مصاص دماء عادي حتى.

 

اً معكم ولم اقتلكم." خاطبه "اال تظن بأنني كنت لطيف

اليكساندر ببرود كبير لتسري قشعريرة بجسدي. رؤيته 

 بهذا الشكل يمنحني شعورا غريباً وغير مريح.

 

نطق مصاص الدماء ذاك، "الفا ارجوك، ان نفينا من 

ارضنا اسوء بكثير من قتلنا.. اعلم بان افراد من شعبي 



واظنه عقاب خرقوا احد بنود المعاهدة لكنهم ميتون االن 

كافي لما فعلوه." كانت نبرته هادئة رزينة رغم ما تحتويه 

اسطره من قلق، انا لم اعلم بأن مصاصي الدماء قد 

 يكونون بهذا القدر من الحكمة.

 

كل ما تخيلته عنهم تعطشهم لدماء، برود دمهم وافتقارهم 

لنبضات القلب. كل ما يرونه بنا هي وجبات خفيفة ومن 

بقوانين، هذا كان استنتاجي بسبب الصعب تقييدهم 

 مصاصي الدماء الذين صادفتهم بحياتي.

لكن هذا الرجل، بطريقة ما يعطيك شعوراً بالراحة في 

 التعامل معه.. او ربما بسبب وجود اليكساندر.

اليكساندر هو الفا قطيع المستذئبين، كيف له ان ينفي شعب 

ي مصاصي الدماء بأكمله؟ ليس للمستذئبين اي قوة ف

 التحكم بشعب كائنات اخرى.. هذا غريب!

 

رد اليكساندر بذات البرود والقسوة وهو يضيق قبضته 

على معصمي، "ان كان ملك مصاصي الدماء ال يستطيع 



التحكم بشعبه وتعليمهم كيفية احترام القواعد، فانا 

استطيع.. صدقني بعد ان يصبح شعبك مشرداً، لن يخرقوا 

صوته خاليا من العاطفة،  اي قاعدة او امر لك." بدى

 بجدية يبدو مخيفاً هكذا.

 

صدمني الموقف، لكنني ال اعلم ايهما كان صادما اكثر، 

البرود المخيف الذي احاط اليكساندر، ام نفي شعب بأكمله 

 فقط النهم قاموا باختطافي.. او النهم اخترقوا قوانينه.

 

م رد ملك مصاصي الدماء، "الفا، انا اتفهم شعورك.. كونه

اختطفوا شيئاً خاصاً بك، حتى انا لم اكن اعلم بانها لونا 

 قطيعك. امنحنا فرصة اخرى."

 

تجاهلت المصطلح الغريب وركزت على 'شيء خاص 

بك'. "هل دعوتني لتو بالشيء؟!" هربت الجملة من فمي 

 دون تفكير وانا ارفع اصبعي السبابة ناحيتي بال تصديق.



 

ني لتو فقط. بادلته تحديقه نظر لي اخيراً بدهشة كأنه الحظ

بقوة ولم ابعد نظراتي الغاضبة بال خوف، الحظت تعابيره 

المندهشة، عيناه الزرقاء البحرية المتسعتان بخفة تحدقان 

 بي ليس لهيئتي بل في عيناي كأنه ينظر لداخلي.

 

لوهلة شعرت بالبرودة المحببة تسري في جسدي، العقد 

خرج وتفرض سيطرتها حاجباي اكثر. هذه القوة الغبية ت

 بكثرة، ان خرجت االن اعتقد كالهما سيفقدان حياتهما.

 

 قبضت يدي بقوة محاولة السيطرة عليها واخمادها النجح.

 

اخترقت طبلة اذني زمجرة اليكساندر المفاجئة، ليبعد ملك 

مصاصي الدماء ذاك عيناه عني بتوتر، كانه انتبه لنفسه 

 بجانب اذني.لتو. اللعنة، اكان عليه فعل ذلك 

 



 

.................................................... 

 

 ~Michael )مايكل( 

 

حملت تلك المستذئبة الشقراء متجهاً لعيادة المدرسة. 

واللعنة الم تكتفي بالدرس الذي لقنتها اياه؟ هل تريد ان 

اقتلها؟ لو لم تطلب مني كانا ان اساعدها، لتخلصت منها 

 بسرور.

 

العيادة وانا احملها بين ذراعي، كانت فاقدة لوعيها. دخلت 

نظر كل من كان داخل عيادة التمريض لنا باستغراب 

 التجاهلهم.

 

كانت العيادة لدهشتي كبيرة للغاية. كأحد اقسام مستشفى 

ما. وضعتها على احد االسرة، ثم امسكت الستارة المحيطة 



  بالسرير واغلقتها بعصبية من النظرات المتطفلة.

نظرت اليها التنهد. كانت وتيرة انفاسها غير منتظمة، 

كأنها تعاني مع كل نفس تأخذه. عيناها شبه مفتوحتان 

لكنها ليست واعية بتاتاً.. ولو لم تكن تتنفس لقلت بانها 

 ميتة من منظر عيناها وحده.

 

وجهها شاحب بشدة، كأنها القيت في اسوء كوابيسها منذ 

تجاهها لكن بحق االله ماذا لحظات. ال اشعر بالشفقة ا

 فعلت بها كاناليا لتصبح هكذا.

 

تقدمت الجلس بجانبها على السرير، ما كان اسمها مجدداً؟ 

ال اذكر ال يهم. امسكت معصمها وحولت كل تركيزي 

اللمها ومشاعرها السلبية وبدأت بازالتهم جميعاً. بعد 

لحظات، اغلقت عيناها وبدأ تنفسها يأخذ مجراه الطبيعي 

 ببطئ.. بدت مرتاحة اكثر.

 



دخلت امرأة فجأة من خلف الستار قائلة بعجلة، "ما بها؟ 

 هل اغمي عليها؟"

وقفت مبتعداً عنها تاركاً يدها، الحظت عبوس وجهها 

الخفيف بعد ان فعلت، التجاهلها بال مباالة. "نعم شيء 

 كهذا."

 

اجبت المرأة التي اتضح انها الممرضة، لتقول وهي 

ك النظرات المعجبة دون حتى ان تفحص ترمقني بتل

الشقراء الممددة، "فقط تحتاج الراحة واال ترهق نفسها.. 

 لكن هل انت حبيبها؟"

نظرت لها بملل، عادة انا اجيب النساء بصدر رحب 

وابتسامة مثالية، لكن اال تظن هذه الممرضة ان لديها 

 امور اهم مستلقية على السرير لتتاكد من سالمتها.

 

برود متجاهالً سؤالها، "شكراً لك، سابقى بجانبها رددت ب

يمكنك الذهاب." عقدت حاجبيها بعدم رضى، لتغادر 

 والضيق يملئ وجهها.



 

جررت الكرسي الجلس عليه بهدوء، عقدت حاجباي 

الغلق عيناي بصبر، انتظر اللعينة المستلقية لتستيقظ. 

 هناك حديث لنخوضه.

 

 

(❍ᴥ❍ʋ()❍ᴥ❍ʋ) 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

كنا نجلس بهدوء لربع ساعة الماضية. جلست انا على 

حافة النهر، وقد خلعت حذائي ورفعت بنطالي الجينز 

بعشوائية، مددت قدماي في النهر البارد.. تبا انه شعور 

 رائع.



 

خلفي، اغلق عيناه لكن هو جلس بهدوء عند الشجرة 

بهدوء وبقي صامتاً كأنني غير موجودة. نطقت بملل،"اذا 

هل هذا ما تطلق عليه اعتذار؟ لعلمك انا لن اسامحك 

 هكذا."

 

حينما غادر ملك مصاصي الدماء، بدى اليكساندر منزعجاً 

 وهو حتى لم يكمل ما كان سيقوله لي.

خص كان سيقول لي شيئاً، ال اعلم ان كان ظهور ذلك الش

شيئاً جيداً ام ال، الني لم اكن اريد ان يقول لي شيئاً ک انا 

مستذئب، او لست بشرياً مثلك او شيء كهذا، ال اعلم ما 

 كنت سأقول حينها.

 

بقيت انظر امامي ولم استدر، انتظرت ليجيبني لكنه لم 

يفعل. نظرت ورائي له، كان ال زال مغلقاً عينيه ولم 

 يتحرك انش.. هل نام؟



 

قدماي من الماء ووقفت مبتعدة عن النهر  اخرجت

باتجاهه، ملمس العشب االخضر تحت قدماي المبتلة كان 

 لطيفاً ومنعشاً.

 

اتجهت له وانحنيت بقربه انظر لوجهه الهادئ. هل هو 

 نائم ام يدعي ذلك كالمرة السابقة؟

استنشقت الهواء، ثم نفخت في وجهه لتتحرك خصالته 

رك او يعبس او اي شيء.. كرد فعل بخفة، لكنه لم يتح

 حقاً؟!

 

 ربما هو نائم حقاً!!

 

تكلمت بنبرة جدية مصطنعة، "هيا استيقظ ان لم تفعل 

سأذهب واتركك هنا لتأكلك الذئاب، ولن اعود لك حينما 

تصرخ طالباً النجدة." منعت نفسي بصعوبة من الضحك، 



يا اللهي انا حتى ال استطيع تخيل شكله وهو يصرخ 

 .ويطلب النجدة

 

بقي بحالته.. انه نائم حقاً. لكن هو في الغالب ال يضحك ال 

يمكنني اعتماد هذا. المست اصابعي شفتي في تفكير وانا 

 احدق به.

 

وجدتها.. قربت وجهي من وجهه، فتحت فمي لتضرب 

انفاسي وجهه وهمست وكأنني اكلم نفسي، "هل اعطيه 

 قبلة؟"

 

سواد لتقعا ما ان تلفظت بذلك حتى فتح عينيه حالكة ال

داخل عيناي تماماً. فتحت عيناي بدهشة ولم ابتعد قائلة 

 بذات الهمس، "ال اصدق انك استجبت لذلك."

 

عقدت حاجباي بضيق البعد وجهي عنه واضع يدي 



 بجانب رأسه بقوة قائلة، "ايها السافل كنت تتجاهلني."

عقد حاجباه بخفة النني شتمته، ابعد يدي ليمسكها بقوة 

جاهه لتتقابل انفاسنا ثانيةً، قال بنبرة شبه ويسحبني ات

 غاضبة ومحذرة، "ما الذي قلته؟"

 

عقدت حاجباي مجدداً هل يتحداني ان اعيدها؟ ابعدت يده 

وامسكت بقُبة قميصه بكلتا يداي كمن يريد الشجار قائلة، 

 "لقد قلت ايها السافل.."

 

حدقنا ببعضنا بحاجبين معقودين بصمت. قلت ولم اغير 

 ر وجهي، "بالنسبة لما قاله ذلك الرجل.."تعابي

 

زاد انعقاد حاجبيه، ابعد يداي دون ان يسمع ما سأقوله، 

 وقف متجاهال اياي قائالً، "هيا سنغادر.."

 

ليس كاناليا اوكونيل من يتم تجاهلها الفا اليكساندر، وقفت 



بسرعة ووضعت يدي بجانبه على الشجرة المنع مروره.. 

 قاً؟نظر لي بنظرة تقول ح

 

حسناً علي ان اعترف انها حركة غريبة اطوار النني 

بدوت هذه المرة حقاً كمتحرش رغم فرق الطول ومنظرنا 

 المضحك االن. لكنني لم ابتعد.

 

قلت بضيق، "ان استمررت بتجاهلي بجدية سأخرج 

وجهي البربري االخر.. وستندم." انت حقاً ستندم ان 

 خرج.

 

. سرت انا من اواجه بحركة سريعة منه، انقلب الوضع

الشجرة بظهري وهو امامي مغلقاً الطريق. لكن الوضع 

بدى مختلفاً للغاية، بطوله هذا الذي غطى كل شيء.. هذا 

 ليس عادالً.

 



كان ينظر لالسل لي لتتدلى خصالته وتتبع الجاذبية 

االرضية "هل تفعلين هذا للرجال عادة؟" سأل بنبرة 

 خمولة هادئة.

 

ت باستغراب وعيناي تحدقان بخصالته "افعل ماذا؟" سأل

 الثلجية الناعمة. لما اشعر برغبة كبيرة بلمسهم؟

 

رفعت يدي اللمس خصالته ببطئ بال انتباه، اللعنة انه 

ناعم للغاية. فجأة احسست بيده تلتف حول خصري 

 ليسحبني اليه اللتصق به.

 

نظرت اليه بعينان مفتوحتان لحركته المفاجئة، ليقول 

يباً سؤالي، "هذه التصرفات المغرية.." ضربت هامساً مج

 انفاسه وجهي لقربه الشديد.

 

اجبت بتفاجؤ، "لم اغري احد.. كنت احاول ان اتشاجر 



معك!" ازدادت ابتسامته، الحمر خجالً واعض شفتي 

 السفلى لشعوري باالحراج. هذا السافل المنحرف.

 

ه رفع يده االخرى لفمي، الحرر شفتي السفلى. مرر ابهام

على شفتي السفلى ببطئ قائالً بهمس اقرب، "كنت تقولين 

 هل اعطيه قبلة؟"

زاد احراجي القول بتوتر، "كان ذلك العلم ان كنت نائماً 

 ام تتجاهلني فحسب."

 

انحنى لي اكثر مقرباً وجهه مني، وعينيه ترتكزان على 

شفتاي. "ولماذا تريدين معرفة ذلك؟" قال هامساً بعمق 

 مقترباً اكثر.

 

اغلقت عيناي بقوة الرفع يدي واغلق بها فمه قبل ان 

يقبلني وافتح عيناي مجدداً.. تعانقت نظراتنا لفترة بصمت. 

بدت عيناه ذات الستار االسود كأنهما تخترقان داخلي 



 بهدوء.. للحظة اردت ذلك ان يدوم لالبد.

 

ابعدت تلك االفكار بسرعة عن عقلي القول بذات الهمس 

طلب منك ان تسامحه.." هو حقاً بدى مجيبة سؤاله، "ال

يائساً ليغير اليكساندر رأيه.. ال اعلم مدى قوة اليكساندر 

ليخشاه شخص مثل ذاك. لكن ما اعرفه هو انني ال اريده 

 ان يعاقب شعباً بأكمله بسببي.

 

نظر لي بهدوء، شعرت فجأة بشيء رطب على يدي 

ته. البعدها بسرعة بصدمة، ادخل لسانه لتزداد ابتسام

 اراهن ان وجهي احمر االن.. ال اصدق انه فعل ذلك.

 

"لما سأفعل ذلك؟" قال بتساؤل وال زالت االبتسامة تعلو 

 وجهه.

 

عقدت حاجباي بسبب التوتر واالحراج الكبير لقربه، فقط 



لو يبتعد لنتبادل حديث صحي للقلب. "ارجوك.." قلت 

 كاخر امل قد يغير رأيه.

 

ل اخيراً، "حسناً، لكن ان اريد بقي صامتاً بتفكير، ليقو

 مقابل لذلك."

 

رفعت حاجباي البتلع ريقي منتظرة ان يكمل ليبتسم لردة 

فعلي. يا اللهي.. ابتسامته كانت خطيرة للقلب عن بعد، 

لكن عن قرب اظن ان قلبي توقف عن النبض.. ارجوك ال 

 تبتسم.

 

رن الهاتف في جيبي فجأة لكنه لم يبتعد. اعاد نظراته 

 اي قائالً، "انِت تدينين لي بقبلة."لشفت

 

ثم ابتعد معطياً اياي ظهره، التنفس الصعداء مربتة على 

 قلبي. سيأتيني في النهاية مرض قلب مزمن انا متأكدة.



 

اخرجت الهاتف ألرى من المتصل، انها امي اتساءل ماذا 

تريد؟ همست مخاطبة نفسي غير ابهة بمن يسمعني، "هل 

 ب؟"يجدر بي تجاهلها فحس

 

توقف الهاتف عن الرنين.. ليبدأ الرنين مجدداً، "ااه جدياً." 

 همست بضيق الرد عليها.

 

من غير ان اتعب نفسي واقول مرحباً، قالت هي بعجلة، 

"اين انِت؟" استغربت من سؤالها، اليس الوقت ال زال 

 باكراً النتهاء الدوام المدرسي؟ نظرت للساعة التأكد.

 

 بالً؟" قلت متسائلة بجدية."هل سمعِت بالمدرسة ق

 

تجاهلتني قائلة، "انا في مدرستك، كنت اتساءل فحسب عن 

 مكانك."



 عقدت حاجباي باستغراب، "ما الذي تفعلينه هناك؟"

 

 "هناك؟؟ اذا لستي في المدرسة؟" قالت مدركة بتفاجؤ.

 

عضضت شفتي بضيق الجيب باختصار، "ال لست في 

 المدرسة االن."

 

مرة اخرى بفضول اكبر. التنهد واقول "اين انت؟" سألت 

 بسرعة، "لما اتصلتي؟ هل مات احد ما؟"

 

سمعت تنهدها من الهاتف لتقول بسعادة استغربتها، 

"اردتك ان تلتقي بأحدهم، لكن ال بأس يمكننا تأجيل ذلك، 

كنت سأغادر على اي حال." انهت كالمها لتغلق الخط.. 

عور سيء لقد اقفلت بوجهي. همست بريبة، "اشعر بش

 حول ذلك."

 



"هل هي شقيقتك او شيء كهذا؟" سأل اليكساندر فجأة من 

خلفي، التفاجأ.. هل كان يستمع؟ ال يوجد خصوصية حين 

 تكون مع مستذئب.

 

اجبت بال مباالة، "ال انها امي." رأيت االستغراب في 

 عينيه، سألت قبل ان يقول اي شيء. "الن نعود؟"

 

ت له بحاجبين معقودين حرك رأسه ثم مد يده لي، نظر

باحراج خفيف القول، "اال يمكنك استعمال قواك التنقلية 

 الغامضة من دون ان تحملني؟"

 

اقترب واالبتسامة المستمتعة تعلو شفتيه ليقول وهو 

يحملني كأنني ال ازن شيئاً، "انت امرأتي لذا ليس عليك 

 الخجل من ذلك."

 

رأسي  عقدت حاجباي واغلقت عيناي بقوة وانا اغرس



 برقبته قائلة، "غبي."

 

وفي ظرف ثواني كنا نقف في الحديقة الخلفية لمبنى 

المدرسة. ابتلعت ما في حلقي الهمس والدوار اجتاح 

رأسي، "ال يمكنني التعود على ذلك. لنمشي في المرة 

 القادمة.. انتظر.. ال يوجد مرة قادمة."

 

يوجد انزلني برفق قائالً بابتسامة مثيرة تعلو شفتيه، "

 رغماً عن انفك."

 

*(˘︶˘~)*｡*:.♡ 

.................................................... 

 

 ~Michael )مايكل( 

 



تحركت تلك الشقراء مستعيدة وعيها ببطئ الفتح عيناي. 

 اخيراً.. ظننت بأني سأنام على الكرسي السبوع.

 

تحركت بانزعاج لتفتح عينيها ببطئ. لم تنتبه لي حركت 

سها بألم بعد ان علمت اين هي اخيرا. "ما هذا؟ لما انا نف

 هنا؟"

 

هل فقدت ذاكرتها. حركت عيناها بشكل عرضي لتقع علي 

وتندهش. كنت اجلس على الكرسي اضع قدماً على 

 االخرى، اعقد يداي وانظر لها ببرود.

 

نظرت لي باستغراب لتقول بتشوش وتوتر، 

 "لما..انت..هنا؟"

 

معقودين بسخرية، وقفت لتجفل بخفة، نظرت لها بحاجبين 

 اعتقد انها ال زالت خائفة.. جيد.



 

اقتربت منها ووقفت قربها الضع يداي في جيبي بنطالي 

 واخاطبها ببرود، "الم احذرك من االقتراب من شقيقتي؟"

 

نظرت لي باستغراب لثواني، لتتسع عيناها بصدمة 

 متذكرة. "م..ما ماذا تكونون واللعنة؟"

 

لها بغضب طفيف هامساً بصوت ارعبها، "الم انحنيت 

 تتعلمي درسك سابقاً؟"

 

جفلت للمرة الثانية لتجيب، "هل تمزح معي.. هي من 

 حاولت قتلي.. ب..بدت غير طبيعية بالمرة كانت كال.."

 

امسكت بفكها بقسوة قائالً بهمس امام وجهها، "اقسم ان 

طيع اكملِت سأشوه وجهِك الجميل هذا.. وصدقيني لن يست

 اي احد معرفتك حتى باستخدام حاسة شمكم."



نظرت لي بعينان متسعتان ورعب جلي على وجهها. لم 

تنطق بشيء، بل لمعت عينيها بهدوء محذرة بسقوط 

 دموعها.

 

تنهدت بضيق البتعد عنها قائالً منهياً االمر. "ال اريدك ان 

تقتربي منها وهذه اخر مرة اقولها لك.. وعندما اقول اخر 

.. صدقي انه ال توجد مرة اخرى ستفعلين فيها ذلك مرة

 وتبقين حية."

 

تركتها وغادرت. واللعنة ال يجدن الفتيات سوى البكاء 

 والتشكي والمشاكل.

 رن هاتفي وكان لوكاس المتصل، الجيب بهدوء، "ماذا؟"

 

جاءني صوته من الجهة االخرى قائالً، "تعال للحديقة 

نغادر سوياً اسرع." همهمت  الخلفية انا وكانا هناك.. دعنا

 بحسناً واغلقت الخط.



 

اتجهت لهناك وما ان وصلت حتى لمحت ذلك االلفا 

ورفاقه ولوكاس. كانت كانا تقف بجانب االلفا ذاك بجدية 

لست ادري ما كان اسمه.. المهم االن انها بدت افضل.. 

ربما كان لوكاس محقاً، ربما تقربها من ذاك االلفا ليس 

 سيئاً.

 

ان وصلت القيت التحية بال مباالة. وقفت بجانب ما 

لوكاس لتقترب منا كانا وتسأل بسرعة وهمس رغم انها 

تعلم انهم سيسمعونها. "بالمناسبة، هل رأيتموها بالمصادفة 

 في اي مكان؟"

 سأل لوكاس باستغراب، "من هي؟"

 

 اجابت كانا بعجلة، "امي.."

 

اذا تفعل اتسعت عينا لوكاس بصدمة السبقه بسؤال، "م



 هنا؟"

 

"ليس عني ادن.." قاطع جملة كانا صوت ينادي باسمها 

 قبل ان تكمل. "كاناااا.."

 

هذا الصوت.. قلت انا ولوكاس وكاناليا في آن واحد، 

 "اللعنة."

استدرنا جميعنا لها، كانت امي حقاً. تقف بمسافة عنا 

 وبجانبها امرأة ما شقراء كأمي تماماً.

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

كانت امي تقف وتلوح لنا، وتقف بجانبها معلمة اللغة 

 االنجليزية. اشعر بشعور سيء للغاية.

 



اقتربت منا انا ومايكل تحت انظارهم المستغربة، لتقول 

 كارال بفضول لي، "كاناليا من هذه؟"

 

كشرت بضيق مجيبة، "انها امي.." . تقدمت وقالت 

ف خلفها وتبتسم مخاطبة اياي بينما تلك المعلمة البغيضة تق

بتعالي. "ظننت بانك خارج المدرسة، ثم ما بال شعرك؟ 

 بالكاد عرفتك لو لم يكن مايكل يقف بجوارك."

 

نظرت لها بملل ولم ارد. لتلتفت لمايكل قائلة، "اوه 

عزيزي من الرائع رؤيتك اليس لطيفاً اننا اجتمعنا قبل 

مايكل مغادرتي." ابتسمت ابتسامتها المتكلفة، كل منا انا و

 رمقناها بفتور.

 

انتبهت للوكاس الذي يقف بجوار مايكل لتحدق به 

باستغراب، "هل التقينا سابقاً؟ تبدو مألوفاً" سألت بنبرة 

 مستغربة وجدية.



 

سمعت شهقة كارال العالية قائلة بنبرة مصدومة، "ماذا؟ 

 اليس توأم كاناليا؟"

 

 اللعنة..

 

.................................................... 

 

 ��✋هاي قايز 

 

 كيف شفتم البارت؟

 

 لوكاس والموقف اللي انحط فيه بسبب كارال؟

 

 ماذا ستكون ردة فعل امها؟؟



 

اليكساندر وشخصيته اللعوبة.. مش قادرة اتعود 

 �😂�عليها

 

 والمعلمة؟؟ ماذا تفعل امها معها؟

 

فيونا واصرارها على ازعاج كانا؟ تتوقعه النه والديها 

دهم ياها تعمل هيك وال انتقام لكونها تظن انها السبب ب

 بكره مايكل لها؟؟

 

 والمعلمة مش جايبة خير شو تتوقعه تعمل؟

 

 هل البارت طويل؟

 

مش راح اطول عليكم.. اتمنى استمتعتم والنسبة لوقت 



التنزيل، اخرنا باالردن توقيتنا ساعة بسبب الشتوية.. لذلك 

بالزبط لذلك تابعت على  اسفة للجميع ال اعرف توقيتكم

 �😅�توقستنا باالردن

 

 pm ٩:١٧انا االن  ��اخبروني ما هو التوقيت عندكم 

❤🌸 

 

 وبس

 

 ��اتمنى استمتعتم بالبارت

هل كان عليها حشر انفها حقاً؟ عقدت حاجباي بضيق، 

بينما عم الصمت المكان فجأة. تحولت تعابير امي للبرود 

 الجادة. وهي ترمق لوكاس بنظراتها الحادة

 

لمحت بطرف عيني تلك المعلمة الشقراء اللعينة تبتسم 



بجانبية وترفع حاجبيها كأنها تشاهد مسرحية ما، عقدت 

 حاجباي اكثر بضيق..

الن نرتاح من المشاكل ليوم واحد؟ علم امي بشأن لوكاس 

سيء للغاية. انا ال اعلم ما تخطط وراء ابتساماتها 

دني لما تحميني وتهرب بي المزيفة، وان كانت حقاً ال تري

 منهم؟

 

هي حتى لم تتساءل او تقلق بشأن لوكاس يوماً، ولم تذكره 

 لنا مطلقا.. ال اظن وجود لوكاس يروق لها.

 

اطلق لوكاس ضحكة خفيفة مرحة لم تبدو لي كواحدة 

ليقترب مني ويقف بجانبي، وضع يده حول كتفي قائالً 

 بمرح، "نعم اال نبدو مناسبين لبعضنا.."

سمعت زمجرة اليكساندر من خلفي لكنني تجاهلتها كما 

فعلت امي ولوكاس. بقيت امي تحدق بلوكاس بذات 

التعابير ويبدو انها بالفعل لم تصدق كذبة لوكاس. اختفت 

 ابتسامة لوكاس ليحدق بها بذات الطريقة وال مباالة.



 

ويبدو ان تعابيره تلك لم ترقها الن حاجبيها تجعدا بغضب. 

 اتها لي بصمت وغضب مكتوم باتقان.حولت نظر

رفعت احد حاجباي وابتسمت بجانبية قائلة بسخرية بذات 

طريقتها قبل قليل، "من الرائع ان نجتمع قبل ان تغادري، 

اليس كذلك؟" خرجت ضحكة مايكل المكتومة لتحتد 

 نظراتها اكثر.

 

استدارت راحلة بصمت، رمقتنا تلك المعلمة بابتسامة 

تستدير وتلحق أمي. فاليقتلك ساموراي مستفزة لثواني ل

 هائج كارال بسبب لسانها الطويل.

 

تنهدت بضيق ما ان اختفت من مجال نظري. قال مايكل 

 بال مباالة وال زال يقهقه، "اظننا تورطنا االن."

حتى مايكل يدرك بانها لن تصمت من غير ان تفعل شيئاً. 

تنا؟ اتساءل متى بدأ مايكل بالتصرف هكذا ناحية والد



لطالما كانت تعتبر مايكل ابنها الوحيد بما انه ابنها من 

 الشخص الذي كانت تحب.. توماس.

 

"يال وجع الرأس." تمتمت بقلة حيلة. انزل لوكاس يده عن 

كتفي ببطئ النقل نظري له، كان ينظر باالفق باالتجاه 

الذي ذهبت منه بعينان فارغتان وسكون بارد، لم ارى 

عبير على وجهه من قبل. دوما ما كان لوكاس يضع هذا الت

 مرحاً يحب المزاح ويبتسم.

 

ظننت بانه لم يتأثر كثيرا مثلي بما فعلته امي بنا لكن.. 

 لكن رغم تعبيره الفارغ هذا، يبدو متحطماً.

 

لطالما تجاهلت غيابي امي عن المنزل ولو اني مت 

بطريقة ما لما علمت او سألت او اهتمت.. لذا نوعاً ما 

 ت عليها هكذا، لكنها لم تحاول ابداً ان تؤذيني بنفسها.اعتد

لكن لوكاس تخلت عنه طول حياته ورمته بعيداً. وحسب 



ما قاله لوكاس لي، فقد اخذه والدنا ظناً انه الوريث، وال بد 

 انه اكتشف انه ليس كذلك.

 

 

.................................................... 

 

انا ومايكل. تركنا لوكاس قبل قليل وصلنا الى المنزل 

 وذهب قائالً باننا سنلتقي الحقاً.

 

تنهدت بأسى، هل يجب عليها ان تتصرف هكذا حقاً؟ نحن 

بالكاد اجتمعنا معاً. ال اظنها حتى ستمرر الموضوع 

 ببساطة اليوم.

 

دخلت ومايكل بهدوء لتصلنا اصوات من غرفة المعيشة. 

 خص ما.لم يكن صوت امي فحسب بل معها ش

 



 

تبادلنا انا ومايكل االنظار باستغراب، لتهدأ االصوات 

فجأة. سرت متجاهلة االمر لطابق العلوي السمع نداء امي 

 الهادئ. هدوء ما قبل العاصفة اعتقد.

 

نظرت لمايكل الذي تنهد بتعب واشار لي ان الحقه. دورت 

 عيناي بملل، اال نستطيع تجاهلها فحسب؟

 

شة. كانت امي تجلس مع تعابيرها لحقت به لغرفة المعي

المقتضبة وتلك المعلمة تجلس بجانبها وتضع قدم فوق 

االخرى بكعبها الرمادي الطويل وشاقيها المكشوفتان، 

ترتدي شرت اخضر قصير وقميص رمادي ترفع اكمامه 

بانتظام لمرفقيها. يتدلى شعرها االشقر القصير بحرية 

ا المتعالية اكثر وتضع احمر شفاه فاقع جعل من ابتسامته

 تعجرفاً.

 



بحق خالق الجحيم لما توجد هذه المرأة في كل مكان؟ اال 

 يوجد بيت لها او عائلة تشغلها عنا؟

 

قاطعت نبرة امي الهادئة الجو غير المريح، "منذ متى 

 وهو هنا؟.. ال منذ متى وانتما تعرفان بامره؟"

 

 سرت بال مباالة لالريكة المقابلة لهما. خلعت حذائي

الرميه بعشوائية، امسكت بحقيبتي اللقيها على االريكة 

واجلس واضعة قد على اخرى مقلدة تلك المعلمة 

 المزعجة.. انها ال تعجبني..

 

قلت بسخرية، "انه من العائلة كيف ال نعلم بشأنه.. بجدية 

 انت تصدمينني يا امي."

 

تحدثت هذه المرة المعلمة قائلة بالسخرية ذاتها، "اتقصدين 

 ئلتك ام عائلتنا؟؟"عا



نظرت لها باستغراب، ماذا؟ ما الذي تتحدث عنه هذه 

 المرأة المجنونة؟

 

"لماذا تدخلين نفسك ضمن الحوار؟" نطق مايكل بحاجب 

 مرفوع لها. لتشهق بصدمة مصطنعة.

 

"ال تقوال لي.. لم تخبركما اختي عني؟؟" زاد استغرابنا. 

ابتسامة نظرت المي التي هدأت مالمحها فجأة وظهرت 

 خفيفة على شفتيها. ال يعجبني مجرى الحديث.

 

ابتسمت وهي تقف بطولها وترفع رأسها زيادة عن الالزم 

قائلة بذات السخرية وهي تنظر لمايكل، "دعاني اعرفكما 

اذا.. انا خالتك مايكل الصغير اي شقيقة امك ادعى 

كاترين.. من الجيد مقابلتك." قالت موجهة الكالم لمايكل 

ة عدم وضعي في الحوار داللة على انها ال تعترف متعمد

 بي.



 

ضحكت بسخرية بداخلي. هل تظن بانني سأحزن او اتأثر 

او شيء كهذا؟ من الرائع انها ال تعتبرني من عائلتها.. 

 افضل ان تكون كارال خالتي على ان تكون هي كذلك.

 

الحظت نظرات مايكل الموجهة لها لينطق، "اعلم ما يعني 

خالة." محيت ابتسامتها لتعامل مايكل البارد مصطلح ال

 معها.

 

الضحك بسخرية لموقفها. اخفت انزعاجها من مايكل 

لتعود وتجلس بتكبر مكملة كالمها لي، "انِت حتماً تعرفين 

 افراد عائلتك جيداً.. هذا يفسر سبب جهلك لي."

 

ابتسمت لها ابتسامة لطيفة ال تعكس مضمون كالمي، 

رف افراد عائلتي جيداً وهذا يفسر "انت محقة، انا اع

علمي بلوكاس.. من الرائع انِك لسِت في القائمة، ايتها 



 العجوز."

 

تجعد حاجبيها بسرعة فائقة قائلة بصوت عالي، "من 

العجوز يا لعينة؟ ال زلت صغيرة وجميلة والكل يتمنى 

االرتباط بي." قالت بفخر في اخر كالمها، االن اكتشفت 

 كيفية استفزازها.

 

وقفت بصدمة مصطنعة ووضعت يدي على قلبي قائلة، 

 "وعانس ايضاً.. تؤ تؤ تؤ يا لِك من مسكينة."

 

صرت على اسنانها بغيض، لتصرخ امي فجأة، "كاناليا، 

 كيف تتكلمين معها بهذه الطريقة الوقحة اعرفي مكانك."

صدمت هذه المرة بجدية، هي لم يسبق لها ان صرخت بي 

ا نظرت لي ببرود او تصنعت اللطف واهانتني هكذا.. ربم

 وحسب.. لكنها لم تهني قبالً وامام اي احد.

نظرت لها ببرود الرد بسخرية قبل ان اذهب، "ساستخدم 



 العرف مكاني شكراً للمعلومة." GPSال 

 

صعدت متجهة لغرفتي. دخلتها الغلقها واتنهد بتعب 

واحباط.. من الجيد ان المجنحين ال يملكون حاسة سمع 

 ة كالمستذئبين.قوي

 

حاسة سمعي القوية ورثتها من ابي. علمت من جدي ان 

امي وابي اجناسهم تختلف بكل شيء، مما يجعلهم اكبر 

 اعداء.

 

المجنحين يمتلكون اجنحة بيضاء، يستطيعون التحكم 

بالمشاعر السلبية ولديهم قوة بدنية كبيرة. لديهم جمال 

ابداً لذلك  خالد.. مهما كبرو في السن جمالهم ال يبهت

 يبدون اصغر من اعمارهم بكثير..

 

باالضافة لقوة جذبهم لالخرين، لديهم هالة تجذب االخرين 



نحوهم بشدة.. مثل التنويم المغناطيسي لكن اسوء، فانت 

 تنجذب بارادتك.

 

يستطيعون اخفاء هالتهم القوية متى ما ارادوا ولديهم تلك 

هم يمتلطون القدرة على تمييز اي كائن غير جنسهم. لكن

 غروراً كبيراً.

 

يعتقدون بان باقي الكائنات قل قدراً منهم.. ولذلك ال 

يسمحون الي فرد منهم باالرتباط بأي كائن اخر.. لهذا 

يعتبروني اكبر اخطائهم واظنهم تقبلوا مايكل بسبب ان 

 والده بشري بينما والدي هو اكبر اعدائهم.

 

مشاعر ابداً.  جنس والدي هو العكس تماماً.. ال يملكون

يتميزون باجنحتهم السوداء ويستطيعون التحول لهيئة ذات 

 قوة ظالمية وهيئة تجعل اي شخص يرتعش في مكانه.

 



وملكهم يملك القدرة على التحكم ببعد ظالمي يشبه الفوهة 

السوداء شديدة العمق يطلقون عليها الهاوية.. وهي اكثر 

لحسن شيء مرعب على االطالق.. لم ارى هذا قبال 

 الحظ، بل سمعته من جدي.

 

قال بأن اي شخص يدخل الهاوية.. سيرى اكبر مخاوفه 

بأضعاف متجسداً امامه. لن تكبر هناك ولن تموت.. فقط 

 ستتلقى عذاباً ال نهائياً.

 

تنهدت مرة اخرى وانا اسير لداخل الخذ ثياب الستحم. 

من الرائع انهما يشتركان بكونهما فظيعان صحيح؟ 

ط كيف انتهى االمر بأمي مع ابي قبل ان اتساءل فق

ينفصال.. ان كانا اعداء منذ قرون، كيف من الممكن اذا 

 ان يرتبطا؟

 

 نفضت االفكار عن رأسي التجه للحمام واستحم.



 

 =^._.^=∫  =^._.^=∫ 

.................................................... 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 

 

د وارحت رأسي للخلف، اغلقت عيناي جلست على المقع

 الغرق في افكاري.

 

ان كانت والدتها حقاً، اال يفترض بها ان تعرف على االقل 

شكل ابنها؟ ال يبدو االمر منطقياً ابداً. قال سابقاً بانه كان 

يعيش مع والده بعد انفصالهما. هناك شيء غريب في 

 االمر..

 

ليال بشأن تختطف باستمرار، ولم تكن متفاجئة ولو ق

مصاصي الدماء وليس هم فقط.. بل هي لم تسأل حتى عن 



 سرعتي الغير طبيعية بالنسبة للبشر.

 

في اكثر من مرة، ارخينا دفاعنا وتكلمنا بمصطلحات ال 

يعرفها البشر، ولكنها لم تستغرب او تبدي اي رد فعل 

لذلك. هل كان ذلك التوأم يكذب؟ هل هي تعرف بشأن 

 المستذئبين؟

 

امر غير طبيعي بشأنهم. بداية من توأمها وانتهاءاً هناك 

 بها.

*لدي شعور بانهم يخفون شيئاً.. * قال ذئبي بهدوء. 

 الهمهم له بايجاب.

 

طرق الباب الفتح عيني بهدوء واعتدل. "ماذا؟" قلت 

ببرود لمعرفتي لهوية الطارق. هل جاء ليصرع رأسي 

ه قبل موتها.. بالتملك واالوامر. لو لم تطلب مني ان ال اقتل

 لقتلته منذ زمن.



 

دخل وطقطقة عكازه الشيء الوحيد المسموع. يال 

االزعاج. اغلق الباب خلفه ثم جلس في المقعد المقابل 

 للمكتب. "لم اسمح لك بالجلوس.."

نظر لي بنظرات حادة، كيف يجرؤ على النظر لاللفا 

الخاص به هكذا. ثقل الجو بشدة بسبب ارتفاع هالتي، 

ه ببرود وقسوة آلمره بنبرة االلفا، "كاسيدي ونظرت ل

 قف."

 

وقف بالسرعة التي اسعفته، وابتلع ريقه بتوتر كبير. ياله 

من ضعيف، كان يتحبر على كل فرد من القطيع بسبب 

قوته واالن.. هو مجرد شخص ضعيف بقدم متضررة 

 بالكاد يمشي عليها بمساعدة عكاز.

و لم يكن والدي لم "تكلم ماذا تريد؟" قلت بذات البرود.ل

 يكن ليدخل القطيع ابداً.. من العار انه كذلك.

 



"سأغادر مجدداً غداً باكراً اردت اعالمك باالمر فقط." 

 همهمت بحسناً واشرت له بالمغادرة.

استدار مغادر ليتوقف قبل ان يفتح الباب، "بالمناسبة، 

سمعت انك وجدت رفيقتك وهي مجرد بشرية اهذا 

 صحيح؟"

 

 بال تعبير الجيب، "هذا ليس من شأنك."نظرت له 

 

قهقه بخفة قائالً، "بالطبع من شأني انا والدك، وهي 

ستصبح من العائلة اال اذا.. لم ترتعد خوفاً وتصرخ باننا 

وحوش اذا ما علمت باالمر.. حظاً موفقاً الفا." قال 

بابتسامة جانبية ليخرج بعدها.. هو حتماً يشعر بالملل ويود 

 حياته الرفيع.اللعب بخيط 

 

استدعيت لوكا بالتواصل العقلي ولم تمر بضعة دقائق 

حتى فتح الباب من غير ان يقرع، اغلقه وراءه، كان 



يمسك بكوب عصير يمتص من خالل المصاصة الزرقاء 

 كاالطفال.

 

سار اتجاهي بغير مباالة ليجلس على حافة المكتب قائالً، 

 "ما االمر اليكساندر؟"

 

ود، "لوكا، اين تظن نفسك جالساً؟" رمقته بهدوء وبر

 سألت بهدوء كبير.

 

نظر لنفسه ثم لي ليقول بقهقهة، "على مكتبك. هل تريد ان 

 نتبادل االماكن؟" سأل وهو يغمز بعينيه بمزاح.

 

يجدر بي اخالء مسؤوليته من منصب البيتا االول ووضع 

ثيو بدل عنه. وقعت ابتسامته بعد ان رمقته ببرود ليقف 

 ة قائالً، "نعم الفا، هل طلبتني؟"باشتقام

 



وقفت من الكرسي متجهاً لنافذة الزجاجية المفتوحة مخاطباً 

 لوكا، "كاسيدي سيخرج غداً، ارسل شخصين لمراقبته."

 

تحولت تعابير لوكا للجدية ليقول، "هذا غريب، انه يخرج 

 بكثرة هذه الفترة؟ هذا ليس من عادته.. "

 

، هو حتماً ليس من هذا صحيح، اعرف والدي جيداً 

االشخاص الذين يجلسون دون فعل اي شيء.. حتى ان 

خسر كل سلطته وقوته قبالً، لن يترك اي فرصة قد تعيده 

لما كان عليه.. حتى ان اضطر لبيع روحه هذه المرة 

 للشيطان.

 

"ايضاً.. اريدك ان تراقب المدعو لوكاس.." نطقت مجدداً 

 ة المظلمة الساكنة.بهدوء، وانا انظر من النافذة للغاب

 

"توأم اللونا؟! رغم انه شخص مستفز وال يعجبني لكن 



 لماذا؟" سأل لوكا باستغراب.

 

"هناك شيء غريب حول..." قطعت كالمي بعد ان 

 شعرت بشيء.

 

 "حول؟.." سأل لوكا مستغربا من صمتي.. "الفا؟؟"

 

تجاهلته مركزاً حواسي باتجاه الغابة. اتسعت عيناي 

 بها.بصدمة لشعوري 

 

 فجأة صرخ ذئبي، *انها بخطر.*

 

امسكت بحافة النافذة القفز للخارج من الطابق الرابع تحت 

صدمة لوكا. ما ان وصلت قدماي االرض، حتى تحولت 

 لهيئة الذئب خاصتي وجريت مسرعاً متبعاً غريزتي.



 

اللعنة ما الذي تفعله في هذا الوقت في الغابة؟؟ما ان 

 بحت في ثواني هناك.ضربت رائحتها انفي حتى اص

 

كانت تتكئ على شجرة والدماء تمأل يدها، انها مصابة. 

حركت عيناي باتجاه ما كانت تنظر اليه ذئبان من 

الروجز.. لم يبدو انهم في حالة طبيعية، عيونهم بيضاء 

بالكامل وفروهم الخشن االشعث الغريب ورموز سوداء 

 تمأل جسدهم واللعاب ينزل من افواههم بشكل غير

 طبيعي..

 سحر اسود!! وداخل حدود قطيعي!

 

تصاعد غضب ذئبي، ما ان تحرك احدهم نحوها حتى 

 اغمضت عيناها ورفعت يداها كحركة دفاعية.

 

لم تمر ثانية اخرى، حتى اصبحت امام ذلك الذئب خرجت 



مخالب ذئبي الوجهها نحوه بقوة وامزق بها رقبته ليسقط 

 على االرض ميتاً بسرعة.

 

االخر للخلف، لكنني لم ادعه يخطو غيرها خطى الذئب 

الهجم على جسد ذئبه النحيل واحطم رقبته بين اسناني 

 ليتوقف عن الحركة ميتاً.

 

نظرت حولي، كان هناك ثالث غيرهما.. لكنهم ميتون 

بالفعل.. ما الذي حصل هنا؟؟ كيف لم نشعر بهم؟ يستحيل 

 ان تكون هي من قتلتهم.. هل فعلت؟

 

تجفل، كانت تنظر لي بعيناها الزرقاوين استدرت نحوها ل

 الفاتنين باتساع.

 اقتربت بخطواتي منها بهيئة ذئبي..

 

لكن قبل ان اقترب اكثر فتحت فمها بارتجافة خفيفة قائلة، 



"...." 

 

.................................................... 

 

 ��❤هاي غااايز اتس ميي 

 

 ً  ��تعليقاتكم الجميلة شكرا ل �💙💙�اشتقتلكم جميعا

 

 (/:≧∇≦نروح للبارت )

 

كما توقع اغلبكم المعلمة كاترين هي خالتهم.. لكن لما 

تكره كاناليا بشدة من دون الجميع؟ هل هو بسبب شخصي 

 ام طبيعتهم هكذا؟

 

امها كاثرين؟ وطريقة كالمها مع كانا، رغم انها ال تهتم 



 ً . قائلة اعرفي ان ماتت كاناليا ام ال، لكنها لم تهنها يوما

 مكانك..

لوكاس التوأم المز ذو العينين الزرقاوين.. بعكس كانا فقد 

 تأثر بشدة لما فعلته كاثرين بهم.. لماذا؟؟

 

من صدم من الحقائق عن المجنحين والجنس االخر 

المجهول لالن؟؟ وكما ذكرت كانا هم ال يملكون اي 

 مشاعر.. اذا كيف انتهى بوالدتها مرتبطة بوالدها؟؟

والد اليكساندر.. كاسيدي؟ يبدو انه يخطط لشيء ما، 

 تتوقعه راح يكونله دور كبير ام ال؟؟

 

 شك اليكساندر بكاناليا ولوكاس؟

واخيراً وليس اخراً... كيف انتهى بكاناليا بالغابة بهذا 

الوقت المتأخر محاطة بخمس ذئاب استعمل عليهم السحر 

اتحمسوا  االسود؟؟ وهل لالمر عالقة بمايكل؟)تغشيش

💁) 



 

وذكر اليكساندر ثالثة ميتين بالفعل.. هل فعلت كانا ذلك؟ 

 ومن ارسلهم؟؟

 

ماذا ستكون ردة فعلها لوقوف اليكساندر بهيئة ذئبه 

 امامها؟ وفي موقف كهذا؟؟

 

 وبس

 

 �💜💜�اتمنى استمتعتم بالبارت 

 Canalia )كاناليا( 

 

ارتديت بنطال رياضي فضي مريح وتيشيرت قصير فوقه 

جاكيت خفيف مريح ابقيته مفتوحاً. خرجت من الحمام وانا 

 اجفف شعري بالمنشفة.



 

لكن ما ان رفعت رأسي حتى وقعت عيناي عليها، كانت 

تتجول بغرفتي وعالمات التقزز واضحة على وجهها، 

 تعقد يداها وهي تمرر عيناها في كل شيء بدقة.

 

اذا رفعت احد حاجباي، من سمح لهذه العانس بالدخول؟ "م

تفعلين هنا؟" خرج صوتي متهكماً، عقدت يداي ونظرت 

 لها بحدة.

 

لم تعر سؤالي اي اهتمام والتفتت بعد ان مررت نظرها 

على حقائبي الشبه غير مفرغة لالن المرمية بجانب 

الخزانة. لتخرج من فمها ضحكة ساخرة وتعلق، "هل 

تنوين الرحيل ام انك كسولة لتفريغها؟ ااه انتظري.. انت 

  يمكنك المكوث هنا كثيرا.. احزنني."ال

 

ان هذه المرأة تعشق الشجار اال تفعل؟ لكنها ال تعلم مع 



من تعبث. ابتسمت باتساع، رميت المنشفة على السرير 

التجه للمرآة واخذ المشط السرح شعري. "ال، جميع 

الخيارات خاطئة.. في الحقيقة قبل قليل حزمت اغراضي 

 مر بجدية،"المهمة بعد ان فكرت باال

 

استدرت لها بجدية مصطنعة، كانت تنظر لي باستغراب 

الكمل، "ال يمكنني ترك خالتي وحيدة تعلمين انِت لسِت 

 مرتبطة ال بد انك تشعرين بالوحدة.. احزنني."

ما ان انهيت كالمي حتى اصبح وجهها احمر وعقدت 

حاجبيها بشدة لتقترب مني قائلة بغضب من بين اسنانها، 

 ت مرتبطة وهذه اكبر مشاكلي لكن ماذا عنك؟""ربما لس

 

ابتسمت بجانبية ساخرة منها، "انا مرتبطة بالفعل." ربما 

 يمكننا استخدام اسم االلفا ذاك في اوقات كهذه.

 

خرجت من بين شفتيها ضحكة ساخرة لترد بسخرية اكبر، 



"تعنين ذاك المستذئب؟ ذلك االلفا االشهب؟ اتساءل ماذا 

 ك لسِت كما يظنك.."سيفعل ان علم ان

 

محيت ابتسامتي النظر لها ببرود، لما كل من يكرهني 

يقول لي ذلك؟ ما الخطب بكوني مختلفة؟ "على االقل انا 

 مرتبطة عكس بعضهم."

 

ضحكت للمرة الثانية لتقول، "اتظنين هذا ما عنيته؟ ال 

يهمني ان كنت مرتبطة ام ال، بالنسبة لوحش مثلك.. 

االرتباط باحدهم.. انا على عكسك  فاصغر مشكلة قد تكون

ليس لدي والد اقل ما يقال عنه هو وحش ال يشعر وال 

يهمه شيء سوى القوة.. لم ارتكب مجزرة ولم ادعي بانني 

 شخص اخر ووالدتي لم تحاول التخلص مني بيأس."

 

والدتي حاولت التخلص مني بيأس!! نظرت لها بحاجبين 

قول باستمتاع، "اوه معقودين ولم ارد. ابتسمت باتساع لت

المسكينة الصغيرة لم تعرفي ذلك صحيح؟ هل ظننتي بأن 



كاثرين تحميِك وتهرب بِك من مكان ألخر النها تحبك 

 والنك ابنتها؟"

 

اقتربت مني لتكمل، "انها ال تفعل.. ال تحبك.. وال تعتبرِك 

 ابنتها حتى.." قالت بنبرة مستمتعة للغاية.

 

ا، 'اعرفي مكانك' هي حقاً ال لكن كل ما خطر بعقلي اهانته

 تعتبرني ابنتها حتى..

 

"حاولت بشتى الطرق التخلص منك لكنها فشلت.. تركتك 

في ذلك المكان وكان من المفترض ان يقتالِك الرجالن 

البشريان لكن بدل ذلك.. انتهى بك بقتل القرية باكملها... 

ن ولو لم يجدك والدنا في ذلك اليوم لما كنِت هنا االن.. كا

عليِك الموت هناك فحسب." مدت يدها لتضعها على كتفي 

 عند نطقها آلخر جملة لها.

 



لكن يدها توقفت قبل ان تضعها على كتفي وخرج تأوه من 

شفتيها الملطختان باحمر الشفاه الفاقع. حركت نظري 

 باستغراب لتقعا على مايكل.

 

كان يمسك بمعصم يدها بقوة وينظر لها بغضب وحدة. 

ا بقسوة قائالً وكانه يخاطبني وليس هي، "امي افلت يده

اختها الكبرة فمن ستشبه." حرك رأسه يميناً ويساراً 

 بخيبة.

 

نظرت له باستغراب، متى دخل؟ نظر لي بدوره ليبتسم 

ويرفع يده واضعاً اياها على رأسي بلطف قائالً بذات 

اللطف متجاهال كاترين، "ال تهتمي لها كل ما تملكه هو 

 طول."لسانها ال

ابتسمت بالمقابل البعد يده قائلة بسخرية، "هل تحاول لعب 

 دور االخ االكبر؟"

حرك يده مشيرا لطولي ساخراً، "انِت قصيرة ما باليد 

 حيلة."



 لكمته على ذراعه ببرود قائلة، "تجرأ وقل ذلك ثانيةً."

 

قاطعنا قهقهة كاترين الساخرة لتضع يدها على قلبها بتأثر 

ي، بالنسبة الخوة غير اشقاء حركت مصطنع، "يا الله

 عالقتكما مشاعري."

 

نظرت لها بصدمة، واللعنة ما خطبها؟ نظرت لمايكل 

الذي ينظر لها بعينان متسعتان.. لكنه بدى غير مصدقاً 

لكالمها. نظرت لها النطق بتهكم محاولة تغيير الموضوع 

واسكاتها قبل ان تقول اي شيء اخر، "اخرجي غرفتي 

 حث عن الشجار."ليست موقع ب

تجاهلتني مكملة وقد خطت فمها بيدها مصطنعة الدهشة، 

 "اوه لم تخبرك كاناليا؟"

 

اللعنة عليها ، عقدت حاجباي بغضب. حول مايكل نظره 

لي بذات تعابيره الغير مصدقة، لكن ما ان نظر لي حتى 



 خلى وجهه من اي ردة فعل.

 

 "اعتقدت انك تعرف بالفعل بما انك الحظت اختالف

كاناليا عنا... اعذروني سأخرج." رمقتني بنظرة شامتة 

اخيرة قبل ان تخرج. سأتأكد من ان اخرج الوحش بداخلي 

 عندما نبقى وحدنا انا وهي.. سأقتلها.

 

اغلقت الباب بخفة ليسود الصمت الغرفة.. ولم يكن صمتاً 

 مريحاً البتة. نظفت حلقي بتوتر، "مايكل، ما قالته.."

 

"كنِت تعلمين؟" بدت نبرة صوته خالية، انه  قاطعني قائالً،

 يلومني لكذبي عليه.

 

تنهدت، يا له من يوم طويل يأبى الخالص. "كان من 

المستحيل اال اعلم.. توماس لم يعاملني قط كأبنته وامي لم 

تكف عن قولها لي والدك قد مات كلما ناديت توماس 



 بأبي."

 

خرجت من بين شفتيه ضحكة ساخرة، "هذا يفسر 

الكثير.." اكتفى بقول جملة ذات معاني عدة وال اعلم ايها 

 عناها.

 

"مايكل هذا ليس مهماً.. انت اخي االص.." قاطعني للمرة 

الثانية قائال، "لهذا عالقتك بلوكاس اصبحت قوية رغم انه 

مر بالكاد مر اسبوع ونصف من مجيئه بينما نحن عشنا 

نكما متشابهان، معا منذ ان ولدت ولم تصبح بهذه القوة.. ال

بينما انا لست مثلكم. كذبتما علي بشأن الحقيقة، كانني طفل 

 صغير يحتاج الحماية؟"

 

 

 "هذا ليس صحيحاً.."

 



نظر لي بصمت، ثم هم بخطواته خارجاً من غرفتي. 

 ناديت باسمه وانا اجري خلفه، "مايكل انتظر.."

 

لكنه لم يستمع لي. سمعت صوت باب المنزل االمامي 

انه خرج. ال يمكن ان ادعه يذهب هكذا.. اللعنة العلم ب

 عليها من اين ظهرت.

 

جريت للخارج غير ابهة بما ارتدي، استقبلني الهواء شديد 

البرودة وظلمة الليل الحالكة. وقفت بمنتصف الشارع 

حافية القدمين انظر يمينا ويسارا باحثة بعيناي عن اي اثر 

 لمايكل.. لكن ال يوجد اي شيء.

 

شاتمة بين انفاسي. وقعت عيناي على الغابة القابعة تنهدت 

 امام المنزل على بعد مسافة.. هل دخل مايكل هناك؟؟

 

من غير تفكير جريت نحوها الدخلها. بقيت اجري وانادي 



 بأسمه لفترة من الوقت حتى توقفت من التعب.

انحنيت قليالً ملتقطة انفاسي. امتألت قدماي بالجروح 

ب منزل وشعري مبتل والرياح هنا والتراب، ارتدي ثيا

باردة كالجحيم وحالتي ال تساعد.. الظالم ازداد وفوق كل 

 هذا، اخ غاض..

 

"آتشو.." عطست بقوة كاسرة افكاري الستقيم وافرك 

انفي. تباً لتلك العاهرة اللعينة، اتمنى ان تحب احداً بجنون 

 ويرفضها.. ثم تقتل نفسها لشدة بؤسها..

 

ة سيناريو بائس كانا، وال اظن ان هذا ليس وقت كتاب

مايكل دخل الغابة النني ابحث منذ مدة وال يوجد له اي 

 اثر.

 

سرت قليال وسرعان ما توقفت مكاني بتركيز. تنبهت كل 

حواسي فجأة السمع صوت خطوات خفيفة للغاية ال اعلم 



 كيف وصلت الذناي.

 

شعرت بألم خفيف بيدي النظر لهما باستغراب.. فتحت 

بدهشة ما ان تغير لون اظافري لالسود وازدادت  عيناي

 طوال وغطى اصابعي اللون االسود.

 

لم ابقى لثانية البدي دهشتي مما حصل، بل بدأت الجري 

بسرعة باالتجاه المعاكس لصوت الذي التقطته قبل قليل.. 

لتعلو اصوات الجري خلفي.. واللعنة لما دخلت الغابة في 

 هذا الوقت؟ تبا لك مايكل.

 

قفز ذئب من الالمكان امامي ليحاصرني، وقفت بسرعة 

لتقف الذئاب التي كانت تطاردني خلفي. البد انه كان 

 يختبئ هنا من قبل ليحاصروني.

 

نظرت بطرف عيني للخلف، ثالثة ذئاب خلفي وواحد 



امامي.. رائع اربعة. هل هم من قطيع اليكساندر؟.. ال 

لرموز على لحظة، ال تبدو اشكالهم طبيعية.. وتلك ا

 اجسادهم! رأيتها من قبل..

 

نعم صحيح.. سحرة! سحر اسود!! حاول شخص من قبل 

القاء علي سحرا اسود ولكن السحر ال يؤثر بي. لكن القاءه 

 عليهم ليقتلوني شيء اخر.

 

زمجر اربعتهم بشدة ليهجم واحد من خلفي والذئب امامي 

في آن واحد.. كانا فكري بسرعة، جريت على الذئب 

امي وما ان قفز منقضاً علي حتى انحنيت من اسفله ام

 مدخلة اضافري السوداء في احشاءه واخرجتها.

 

وعكس ما توقعت سقط على االرض من غير حركة. 

جريت بسرعة هاربة من ثالثتهم. هل من الطبيعي ان 

يموت هكذا بسرعة؟؟ سأخرج من هنا اوال ثم استغرب 

 بقدر ما اريد.



 

ن جثة رفيقهم وراءهم. ابتعدنا بقدر لحق بي ثالثتهم تاركي

كبير اعتقد اننا في منتصف الغابة، قفز فجأة واحد منهم 

 من فوقي ليستقر امامي. كان جسده اكبر من االخرين.

 

لم ابطئ من جريي بل اسرعت له بالمثل. ان توقفت 

سينتهي امري ممن خلفي. رفعت قبضتي وانا اضع فيها 

ليوجهها نحو وجهي كامل قوتي، رفع مخالبه بالمثل 

ارجعت رأسي بحركة سريعة الرفع قبضتي والكم فكه 

 ليرتد للخلف بقوة.

 

اعاد بسرعة تركيزه لي، ليتدلى فكه المكسور، لكنه لم 

يبدي اي ردة فعل لاللم.. البد انهم ميتون باالصل، اجساد 

 بال ارواح.

 

اياً كان من فعل هذا بهم فهو وغد حقير سأتاكد من قتله، 



ن ارواحهم تتعذب بسبب السحر االسود، لكن اعتذر البد ا

عليكم الموت مرة اخرى النني ال انوي ان اموت بهذه 

 الطريقة الشنيعة.

 

انقضضت عليه بسرعة قبل ان يفعل هو، احياناً تكون 

لقوتي فوائد. امسكت حنجرته بيدي بقوة وضربت جسده 

باالرض ثم اقتلعت حنجرته بحركة سريعة ليسكن جسده 

 ً   بال حراك.ارضا

 

اثنان تم انهائهم بقي اثنان. استدرت لالخران الباقيان كانا 

يزمجران بشراسة. اقترب احدهم بسرعة نحوي، كورت 

 قبضتي باستعداد للكمه.

 

رفعت يدي اللكمه ويرتد للخلف كسابقه بقوة، لكن الذئب 

االخر قفز من فوقه نحوي بسرعة.. لكن ليس كسرعتي، 

ليخرج فجأة ذئبان.. اللعنة لم انتبه تجنبته بحركة اسرع.. 

 لقدومهما.



 

قفزا معاً نحوي، بينما االخر استقر خلفي الحاصر.. 

 استطيع تجنب اثنان لكن الثالث يستحيل ان افعل. تباً..

 

انتهى وقتي وتجنبت اثنان بسرعة لكن الثالث نجح 

باالنقضاض علي السقط على االرض بقوة وهو فوقي، 

 رفعت يدي امام وجهي ليطبق فكيه فتح فكه بقوة مزمجراً 

 عليها بقوة..

 

سرى االلم بذراعي كالكهرباء، التأوه.. هذا مؤلم كاللعنة. 

 شد فكيه اكثر بشراسة على ذراعي التأوه اكثر .

 

بحثت بيدي االخرى عللي اجد شيئاً، المسك بفرع شجرة 

صغير. رفعته الغرسه بعينه بقوة. لكنه لم يتزحزح، 

 قوة بصدره ليبتعد اخيراً.اخرجت الغرسه ب

 



تراجعت بسرعة للخلف ليصطدم ظهري بشجرة. ترنح 

 ذلك الذئب حتى وقع اخيرا على االرض.

 

ظننتهم اربعة؟! واللعنة ظننتهم اربعة. الخالة العاهرة، 

سأطارد روحك بعد موتي لالبد وسأتأكد من انك ستبقين 

 غير مرتبطة لالبد.

 

ايتي؟ هل سأموت بهذه تقدم اخر اثنان مني.. هل هذه نه

الطريقة؟ على يد اموات بسحر اسود مرتدية ثياب نوم 

بمنتصف الغابة بذراع مصابة؟ بمنتصف هذه البرودة 

 الشديدة؟

لطالما تخيلت انني سأموت بسبب سم وضع في طعامي، 

او طعن احدهم لي من الخلف او حتى قدوم المجنحين 

بهذه وقتلي بسرعة.. لكنني لم اتخيل بانني سأموت 

 الطريقة المريعة.

 



لو كنت اعلم بأن هذا ما سيحدث، لقلت لمايكل بانني احبه 

ولطالما فعلت وانه بالرغم من كوننا نصف اشقاء اال انه 

لطالما كان عائلتي الوحيدة. لكنت قلت للوكاس بأنني اسفة 

النني لم اكن اعلم بوجوده قبالً، اسفة النه اضطر ان 

نني لم اكن بجوارك واخفف عنك يعاني بدالً مني.. اسفة ال

كل ما عانيته.. وانك ستبقى توأمي الذي نزل لي من 

 السماء مغيراً حياتي كلياً.. شكراً لك.

 

 شعرت بالدموع تتجمع بعيناي.. هذا ليس عادالً.

 

قفز احدهم علي الرفع ذراعي السليمة امام وجهي 

مغمضة عيناي بقوة. لكن سرعان ما دخل مجرى سمعي 

 طام البعد ذراعي بحذر.صوت ارت

 

ذئب ذو حجم كبير اكبر من ستتهم، اسود اللون كلون 

 ظلمة السماء اثناء الليل. وقف امامي مواجهاً اياهم.



 

انقض على اخرهم ليقتله بضربة واحدة. وقف على مسافة 

 مني، مركزاً نظره على تلك الذئاب ثم حرك نظره لي..

كثر حلكة سواد لتقع عيناي داخل عيناه حالكتا السواد ا

 فراءه والليل حولنا. انا اعلم من هو..

 

انا اعلم من يكون، لقد جاء لينقذني.. لمعت عيناي مجدداً، 

تقدم مني ببطئ.. منعت نفسي من البكاء لكن لم استطع 

 منع خروج اسمه من بين شفتاي المرتجفتان..

 

 "اليكساندر!"

 

ك توقف ذئبه امامي بعد نطقي السمه ينظر لي. في تل

اللحظة اردت البكاء بشدة.. في الماضي، حينما كنت اشعر 

كاالن بانني على حافة الموت ال محالة لم يأتي اي احد 

 لينقذني وكنت اخرج حية بالكاد.



 

لم يتقدم اكثر.. وبدى كأنه يصارع شيئاً. تراجع فجأة 

النظر له بدهشة وهو يجري مبتعداً ليختفي وراء 

 االشجار..

 

الضم نفسي بتعب واضع رأسي  رفعت قدماي ببطئ

عليهما واغلق عيناي. حاولت قدر االمكان ان استعيد 

 انفاسي وامنع نفسي من البكاء.

 

 ربما ذهب النه اعتقد بانني خائفة منه..

 

ساد الصمت المرهب من حولي، تخلل انفي رائحة 

مقززة.. رائحة دماء الذئاب الملتصقة بثيابي. ضربت 

 بخفة كردة فعل. الرياح جسدي ليرتجف جسدي

 

اردت ان اخرج هاتفي واتصل بأحد اخوتي، لكنني 



سرعان ما تذكرت بانني خرجت بسرعة ولم اخذ هاتفي 

معي.. اتمنى ان يكون كل من مايكل ولوكاس بخير.. 

 كالهما غادرا بحزن كبير داخلهما..

 

سمعت صوت خطوات مسرعة امامي، الرفع رأسي 

 ..بسرعة.. فتحت عيناي وانا انظر له

 

كان اليكساندر! كان يرتدي جينز وقميص ذو اكمام 

قصيرة غامق اللون. هو لم يغادر ويتركني! بل ذهب 

 ليعود لهيئته..

 

نظرت له بصمت وهو يتقدم نحوي، انحنى لي ليمسك 

 بذراعي المصابة قائالً بقلق، "هل انِت بخير؟"

 

حدق بذراعي المصابة بجدية وتركيز.. لكن حين طال 

 جبه رفع نظره لي.صمتي ولم ا



سحبت ذراعي المصابة من يده بسرعة، رفعت كال 

ذراعاي اللفهما حول رقبته واعانقه بقوة. شعرت بتصلب 

 جسده، التنهد براحة.

اعلم ان ما فعلته غريب لكنني حقاً ممتنة لعودته. "شكراً 

لقدومك.. اليكساندر." خرج صوتي هادئاً ممتناً، الشعر 

 بارتخاء جسده.

 

ببطئ عنه، ليمسك ذراعي المصابة مجدداً قائالً ابتعدت 

بهمس عميق، "لو انك لست مصابة، لما خرجت من هذا 

 بسهولة."

عضضت شفتي من الداخل، ولسبب ما شعرت باالحراج 

 الشديد البعد عيناي عنه بتوتر.

 

لف ذراعيه حولي، ليحملني بحركة سريعة.. من المحرج 

 ذه الطريقة..انه في كل مرة نلتقي يحملني فيها به

 



"اغمضي عينيكي.." همس الفعل ذلك.. وما ان شعرت 

بضغط الهواء حولنا يثقل ومعدتي تتقلب بعدم ارتياح 

علمت انه استخدم سرعته الخيالية تلك.. سأسأله عن ذلك 

 الحقاً.

 

وسرعان ما ضربت الضجة مسامعي الفتح عيناي 

 بسرعة. كنا بذلك المشفى مجدداً، لم ينزلني بل استمر

 بالسير متجهاً لغرفة معينة.

 

دخل غرفة ما اتضح بانه مكتب. ما ان دخلنا حتى توقفوا 

عن الحديث. صاحت اوفيليا بصدمة ما ان رأتني، 

 "كاناليا؟"

 

سار اليكساندر نحو سرير طبي كان موضوعا بأحد زوايا 

 المكتب ليضعني عليه برفق.

جلست على السرير من غير ان ارد عليها. كان يوجد 



الثة اشخاص بالمكتب غير اوفيليا، احدهم ذو الشعر ث

االحمر الغريب اعتقد اسمه لوسيل واخران واحد يرتدي 

 معطف ابيض اعتقد بانه الطبيب هنا.

 

واخر شخص كان ذو شعر اشقر وعينان خضراوان 

 بدرجة فاتحة جميلة، ولم يكن هو االخر مستذئباً كلوسيل.

 

حتى جرى نحوي  ما ان رأى ذو المعطف االبيض ذراعي

بذعر. لكنه توقف قبل ان يقترب مني اكثر، لينظر 

 الليكساندر قائالً بارتباك، "هل تسمح؟"

 

نظرت الليكساندر باستغراب وصمت، "عالجها من غير 

تأخر، في حال حدث لذراعها شيء بسبب تأخيرك سأقطع 

ذراعك بالمثل،" رد اليكساندر بتهكم ليومئ االخر ويقترب 

 عي.كاشفا عن ذرا

 



عقد حاجبيه ما ان رأى ذراعي، واثار االنياب التي 

تخترقها بقوة، "واللعنة كيف ال تزالين مستيقظة ولم تفقدي 

 وعيك؟" سأل بنبرة غير مصدقة غير منتظر اجابتي.

 

جرى الحد الصيدليات ليخرج علبة معقم وعدة ادوات 

ويعود لجانبي. نظر لي قائالً "هذا سيؤلم قليالً.. كثيراً.. 

 جداً.."

 

فتح علبة المعقم ليفرغها بالكامل على ذراعي، عقدت 

حاجباي لأللم. لكنه ال شيء بالنسبة لعضة ذاك الذئب 

 اللعين او مصاص الدماء سابقاً.

 

بدأ بتنظيف الجرح وهو ينظر لي باستغراب واضح بينما 

 تجاهلت نظراته المستغربة وبقيت صامتة.

 

ساندر، "الفا لم يكونوا دخل فجأة لوكا بعجلة قائالً الليك



خمسة بل ستة.. لكن السادس كان على بعد مسافة منهم." 

صمت لينظر لي بعدها ويفتح عينيه قائالً يقلق وبذات 

 الصوت المرتفع، "لونا هل انت بخير."

 

نطق فجأة اليكساندر بجدية الحول نظري له كما فعل 

البقية.. لكن انظاره كانت موجهة لي، "كيف مات 

 ؟"اربعتهم

 

حل الصمت المكان، شعرت بنظراتهم الموجهة نحوي، 

لكنني كنت انظر الليكساندر. كان ينظر لي بقوة. لقد 

 قتلتهم ببساطة.. هل علي قول ذلك وحسب؟!

 

.................................................... 

 

 ��❤❤هاي قايز ميس يو 

 



اال انه  اتمنى عجبكم البارت، ورغم انه طوله زي كل مرة

بعضكم حكالي خليه اطول.. اعتذر الني جد مشغولة 

 بالمشاريع وما حبيت انشر بارت قصير..

 

 �🜸�بس كهدية لمتابعيني البارت القادم بخليه اطول 

 

ما رح يكون فيه اسئلة عن البارت.. ان شاءهللا البارت 

 القادم.. لكن عموماً احكولي رأيكم وتوقعاتكم

 "كيف مات اربعتهم؟"

 

قتالً!!" قلت مجيبة كأنها اكثر اجابة منطقية في العالم، "

لكنها خرجت كسؤال اكثر منها اجابة. ماذا يتوقع مني ان 

اجيب تحديداً؟ هل هو يشك بأنني من قتلهم ام يظن باني 

 رأيت من فعل ذلك؟

 

حدق بي بصمت، يبدو وكأنه سيلكمني بأي لحظة. حسناً، 



جثث للمستذئبين كانت سيكون هذا منطقياً ان فعل، فثالث 

بقربي، وكان شكلها يصرخ بانها قتلت اي احمق سيعرف 

 ذلك.

 

علت ضحكات ذلك االشقر الغريب، بينما بقي االخرون 

صامتين. من الواضح بانهم اكتشفوا بانني احاول عدم 

 االجابة عن ذلك.

 

ابتعد الطبيب قليالً بعد ان انهى لف ذراعي بالشاش 

ه لذراعي، ثم شكرته بنبرة االبيض البعد انظاري عن

خفيفة ليومئ بتردد، هل يجب ان اصرخ من االلم 

 ليعاملني بطريقة طبيعية!

 

انتبه لثيابي المليئة بالدماء، ليمد يده نحوي قائالً بنبرة 

عالية، او انها كانت كذلك لشدة هدوء الغرفة "هناك جرح 

 اخر!!"



ابعدت كتفي بخفة عن امتداد يده، ليتوقف وينظر لي 

باستغراب معلقاً يده في الهواء. نظرت له بهدوء القول 

 موضحة باختصار، "ليست دمائي."

 

انزل يده وابتعد وهو يرمقني باستغراب كبير ولم ينطق 

بشيء بعدها. البد انه لم يستطع تفريق رائحة دمائي، 

 بسبب كثرة دمائهم المقززة التي لوثت ثيابي.

 

، "سأحضر لِك ثياب نطقت اوفيليا بعد ان انتبهت لثيابي

اخرى وخرجت مسرعة. حسناً سأكون ممتنة ان فعلت 

النني اراهن ان شكلي االن يبدو جميالً للغاية لدرجة انهم 

 يحدقون بي بهذه الطريقة.

 

لكن ذلك ليس ما يجب ان اقلق بشأنه، ال اظنه سيمرر ما 

حدث دون اي اسئلة.. وعضة المستذئب ايضاً ستشكل 

فأي بشري يتعرض لعضة مستذئب اما مشكلة بالنسبة لي، 

يموت او يتحول لمستذئب ايضاً.. ال اعلم كيف سأخرج 



 من هذا..

 

نظر الطبيب الى اليكساندر قائالً، "الفا، هل لي بدقائق من 

وقتك؟" نظر له بجدية. اعاد اليكساندر انظاره لي للحظة 

 ليومئ له ويخرجا معاً.

 

لوكا قائالً محاوالً بقي لوكا ولوسيل والشخص الثالث. تقدم 

تخفيف الجو المحيط، "يا اللهي لونا، المشاكل تالحقِك في 

كل مكان، اليس كذلك؟ قهقه عندما انهى جملته لكنني بقيت 

 صامتة لينظف حلقه ويصمت.

 

" بالمناسبة.. لماذا تناديني لونا؟" سألت ببرود، كان 

 يفترض بي سؤال هذا السؤال منذ مدة.

 

انظارنا، "انها ال تعلم بعد؟" قال بنبرة شهق االشقر جاذباً 

 مندهشة مستمتعة.. لماذا ال يعجبني هذا الشخص؟



 

من ثم اعلم ماذا؟ نظرت له باستغراب ثم للوسيل الذي 

بدى مندهشاً بدوره ايضاً. عقدت حاجباي بخفة، ماذا تعني 

 اللونا لتجعل ردود افعالهم هكذا؟

 

رقبته من اعدت انظاري للوكا منتظرة ان يجيب، حك 

الخلف بتوتر ليقول بتفكير، "من االفضل ان تعلمي من 

 اليكساندر.."

 

قاطعه االشقر بمرح مقترباً منا، "ال ال سنخبرك االن، 

اللونا تعني بانك.." أُغلق فمه بسرعة بواسطة لوسيل 

 مقاطعاً اياه، "كما قال لوكا.. سيخبرك االلفا بنفسه."

 

قوة قائالً، "لويس، تنهد لوكا بارتياح ورمق االشقر ب

احتاجك بأمر طارئ هيا." لويس ولوسيل!! ما خطب 

 اسميهما؟ هل هم اشقاء؟



 

ابعد لويس يد لوسيل قائالً بتذمر ساخراً، "امر طارئ ام 

 محاضرة تثقيفية طارئة؟"

"امر طارئ، لست في مزاج لتوبيخ.. انه بشأن تلك 

بجدية الجثث، ال تبدو طبيعية، هيا ايها الخبر." قال لوكا 

 هذه المرة.

 

 رد االخر مشيراً للوسيل، "خذه هو سأبقى انا.."

 

ابتسم لوكا نافياً برأسه، "ال، اريدك انت." تقدم له وامسكه 

 من ياقته جاراً اياه خلفه ليخرجا مغلقين الباب خلفهما.

 

بقيت انا ولوسيل وحدنا ليعم الهدوء المكان، كان يقف 

ب بنطاله االسود، متكئ على المكتب يضع يديه في جيو

شعره المشتعل مسرح كما قبالً وعيناه العسليتان.. 

 يوجههما نحوي بهدوء.



 

ما ان استوعبت ذلك حتى اشحت بوجهي بال اهتمام. 

تنهدت بهدوء، ربما كان علي الذهاب مع لوكاس واال 

 ارجع للمنزل.

 

"هل ذراعك بخير؟" قاطع شرودي فجأة سؤال لوسيل. 

ظر لي بهدوء. اومأت داللة على اعدت نظري له، كان ين

 االيجاب.

 

"ما الذي احضرك الى الغابة في هذا الوقت؟" سأل مجدداً، 

 عقدت حاجباي بخفة داللة على االنزعاج.

 

اجبته ببرود، "هذا ليس من شأنك." اخرج ضحكة خفيفة 

من بين شفتيه ليبتعد عن المكتب منتصباً. سار نحوي 

 بهدوء بينما اراقبه باستغراب.

 



وقفت خطاه بالقرب مني ليسأل بنبرة غريبة، "هل هو 

 بسببهم؟"

 رفعت حاجباي باستفهام، "الذئاب؟" سألت باستفسار..

 

 نطق من غير اي تردد، "المجنحين؟"

اتسعت عيناي بصدمة، واللعنة كيف يعرف بشأنهم؟ لم 

اجبه بل وقفت من مكاني البادل نظراته الهادئة بواحدة 

 حذرة. "من نكون انت؟"

 

اقترب خطوة اكثر هامساً، "اال تظنين بانه ال يجدر بك 

 الكذب عليه؟" كان كالمه تأكيداً اكثر منه سؤاالً.

 

هل يتكلم عن اليكساندر؟ عقدت حاجباي اكثر قائلة، "وما 

 يدريك انت بأنني اكذب؟" خرج صوتي منفعال قليالً.

رفع كتفيه وانزلهما بحركة عفوية مفسراً، "انت لست 

 بشرية."



 

خرجت من بين شفتاي ضحكة ساخرة الجيب بنبرة اكثر 

 سخرية، "ومتى قلت انني بشرية؟"

صمت ينظر لي لوهلة ليكمل بنبرة غريبة، "لعلمك ثالث 

شيء يكرهه اليكساندر هو الكذب... ما الذي كنت تفعلينه 

 بالغابة؟"

 سأل مجدداً البتسم بجانبية قائلة، "اتعرض للقتل."

ل شخص ما. لكننا لم نكسر تحديقنا فتح الباب معلناً دخو

بل كسره صوت اوفيليا قائلة بارتباك، "احضرت الثياب.. 

 كانا." نطقت بها بتوتر بسبب الجو المحيط بنا.

 

 

القى لوسيل نظرة اخيرة علي ليخرج بهدوء مغلقاً الباب 

 خلفه. لتهمس اوفيليا باندهاش، "هل حدث شيء؟"

أسي بهدوء ضغطت شفتاي معاً بعدم رضى، نفيت بر

 السير نحوها واخذ الثياب. "شكراً لك اوفيليا."



 

اومأت باستغراب لتقول مشيرة لدورة المياه، "يمكنك 

 استخدام المرحاض، هل تريدين المساعدة؟"

 "ال اشكرك." اجبت ببساطة الدخل للحمام الغير ثيابي.

(❍ᴥ❍ʋ()❍ᴥ❍ʋ) 

.................................................... 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 

 

"في العادة عندما يتعرض البشر لعضة مستذئب عادي اما 

يموت وهو االحتمال االكبر او يتحول إلى مستذئب، وفي 

كال الحالتين سيعاني قبل حدوث اي منهما لكن.." تردد 

 د حاجباي.مارك قبل ان يكمل بسبب انعقا

 

"لكن!!" نطقت بنبرة مهددة، هل يظن بانه الوقت المناسب 



 لتردده اللعين هذا.

 

ابتلع ما بحلقه بتوتر مكمالً، "لكن اللونا لم تتأثر تقريباً 

بشيء، حتى ردة فعلها لاللم لك تكن كبيرة.. هذا مع 

 استبعاد تأثير السحر االسود.."

 

 تنفست بعمق رادا بهدوء، "وهذا يعني؟"

 

"اما ان اللونا لديها مشكلة باالعصاب الحسية او... انها 

 ليست بشرية." انهى كالمه بتوتر منتظرا ردة فعلي.

 

الحظت هذا بالفعل، الخيار االول مستبعد فقد انسكبت 

القهوة الساخنة على يدها قبال وابدت ردة فعل.. وايضاً، 

 هي علمت من اكون بهيئة ذئبي!

 

فهذا يعني بأن الروجز قد تم لكن ان كانت حقاً كذلك 



 ارسالهم لقتلها!

 

"حسناً مارك شكرا لك." اجبته بهدوء العود للغرفة التي 

تركت رفيقتي فيها. ان الغموض يحيطها من كل 

 االتجاهات.

 

قابلت لوسيل بطريقي الوقفه قائالً، "فالتجد الساحر الذي 

 القى السحر االسود عليهم."

 

 "حاضر الفا."

┌(┌^o)^┐ 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 



غسلت قدماي ووجهي بصعوبة، ثم ارتديت الثياب التي 

احضرتها اوفيليا لي. كانت عبارة عن بنطال رياضي 

اسود طويل قليال فاضطررت لكف اطرافه، وسترة 

هي  صوفية بيضاء طويلة االكمام.. هل هي ثيابها؟؟ لما

 كبيرة هكذا؟؟

 

خرجت وانا احمل ثيابي معي، "اوفيليا هل يمكنني 

 استعارة هاتفك؟"

تقدمت مني وهي تقهقه على منظري في ثيابها قائلة، "انها 

ال تناسبك بتاتاً،" اخرجت هاتفها لتعطيني اياه وتأخذ ثيابي 

مكملة، "اعطيني اياهم ال اظن بانهم قابلين لالستعمال بعد 

 االن."

 

نحو الباب قائلة بابتسامة، "خذي وقتك وايضاً..  سارت

سعيدة النك بخير كاناليا." ابتسمت بامتنان كرد لها لتخرج 

 مغلقة الباب بهدوء.

 



حاولت االتصال على مايكل لكن كان هاتفه مغلقاً.. اال 

يتصرف بطفولية االن، اعني ان االمر لم يكن بيدي وال 

شكل مفاجئ امر يبدو فتح موضوع كوننا انصاف اشقاء ب

 منطقي.

 

اتصلت على لوكاس.. حمداً لالله انني احفظ ارقام 

هواتفهم. لم يجب العاود االتصال، استمر الهاتف بالرنين 

 ليجيب اخيرا الصرخ، "ايها السافل لما ال ترد؟"

 

 "كاناليا؟؟" ليأتيني صوته من الطرف االخر باستغراب.

 

لك عقدت حاجباي بضيق الخفض صوتي محاولة تما

 نفسي، "نعم انها انا.."

 

قاطعني بنبرة سريعة، "هل حدث شيء ما؟ ولما ال 

 تتصلين من هاتفك؟"



 تنهدت قائلة بتعب، "نسيت هاتفي بالمنزل وماي.."

 

قاطعني للمرة الثانية قائالً بتوجس، "انِت لم تعودي 

 للمنزل؟؟ اين مايكل الم يكن معك؟ واللعنة ماذا حدث؟"

 

ا معاً للمنزل لكن.." قاطعت كالمي "ال.. ال.. لقد عدن

بتنهيدة، ال يمكنني اخباره بكل ما حدث على الهاتف 

احتاجه االن ان يجد مايكل واالمور الباقية سأهتم بها 

 الحقاً.

 

ادخلت اصابع يدي بشعري الرطب مرجعة اياه للخلف 

وقلت بهدوء، انا حقاً اريد لهذا اليوم ان ينتهي. "اسمعني 

بعض االشياء لكن االن احتاجك ان تجد لوكاس لقد حدثت 

 مايكل، لقد علم بشأن والدينا.. سأخبرك بما حدث الحقاً."

 

بقي صامتاً لبعض دقائق حتى ظننت بان االتصال قطع، 



 لكن صوته وصلني فجأة، "هل حدث لِك شيء؟"

 

قال بهدوء غريب، رددت محاولة تهدأة توتري، "انا بخير 

 كل، حسناً؟"لم يحدث لي شيء.. فقط جد ماي

 

 رد بنبرة غير مقتنعة، "اين انت االن؟"

 

 رددت بنفاذ صبر، "لوكاس."

 

"حسناً، حسناً.. سأجده. لكن انتبهي لنفسك." همهمت 

 بارتياح الغلق الخط. تنهدت ثانيةً.

 

لكنني سرعان ما تجمدت مكاني ما ان استدرت. كان يقف 

 بهدوء متكئ على الباب. متى دخل؟؟ هل سمع كل شيء؟؟

 



عضضت شفتي بقوة وبقيت صامتة. لما اشعر كمن تم 

 امساكه يسرق الحلوة من طفل؟

تقدم بخطى بطيئة مني لكنني لم اتراجع. وقف امامي 

بهدوء. توقعت ان يسألني بجدية وبرود كما فعل سابقاً لكن 

 صوته الهادئ المريح صدمني. "كاناليا.. انظري لي."

 

لكتا السواد. قال بذات رفعت عيناي له لتقعا داخل عينيه حا

الهدوء وهو يقترب خطوة اكثر مني، "اخبريني ما الذي 

 حدث؟"

 

ابتلعت ما بحلقي بتوتر، هل ابره ذلك الوغد بما يعرف؟ 

ال.. ال اعتقد، بدى لي انه يعرف منذ مدة باالمر ولو اراد 

 اخبار اليكساندر لفعل منذ زمن.

 

ني فرقت شفتاي مجيبة، "فقط.. حدث شجار صغير بي

وبين اخي، خرجت من غير تفكير نحو الغابة وثم.. كانت 



الذئاب هناك وكان قد فات االوان للهرب." نسبياً ولو 

 استبعدنا الهوامش.. هذه هي الحقيقة ولم اكذب.

 

اقترب ليقف امامي مباشرة، "هل استدعى شجاركم 

 الصغير خروجكي حافية القدمين؟"

الفهم ولم.." تنهدت  ابتعدت قليالً مجيبة، "نعم.. هو اساء

بصوت عاٍل قائلة بانزعاج، "يا رجل انه ليس من 

 شأنك.."

فتح الباب فجأة لتدخل كارال صارخة، "كاناليااا، سمعت 

انك هناا.." توقفت ترمقنا بهدوء ثم ابتسمت بجانبية قائلة، 

 "هل قاطعت شيئاً؟؟"

زمجر اليكساندر ليجفل كالنا انا وكارال، لتهم مغادرة 

 ضح على وجهها.بخوف وا

التفت لي مجدداً ليمسك بذراعي السليمة ويسحبني باتجاهه 

ليحيطني بكلتا يديه. لم ادرك ما سيفعله اال حين شعرت 

بالعالم يدور من حولي، وشعور الغثيان عاد بقوة، الشتم 

 بين انفاسي.



 

شعرت بيده تحيط خصري بقوة مانعاً اياي من السقوط. 

لى وجهته. اغمضت عيناي ولم يبتعد حتى حين وصلنا ا

بقوة الخفف من شدة الدوار الذي جائني.. انا لم اكل شيئاً 

 منذ الصباح، وفوق هذا استنزفت معظم طاقتي بالفعل.

 

"تباً لك." همست بغيض، ليزيد من قوة ذراعه حولي. 

فتحت عيناي ببطئ، ادركت حينها باننا في الغرفة ذاتها 

 .سابقاً.. اعتقد بانها كانت غرفته.

 

نظرت له بحاجبين شبه معقودين بينما تسلل الهدوء بيننا 

في تلك اللحظة. اكره عندما نكون قريبين بهذا الشكل.. 

 يجعلني اشعر بمشاعر لم اشعرها من قبل.

 

تكلم اخيرا كاسرا الصمت لترتطم انفاسه الساخنة بوجهي، 

 "لماذا نطقتي اسمي حين رأيته؟"



ئب االسود.. ذئبه؟ "هل حدقت بعينيه بهدوء، هل يقصد الذ

 ستصدقني ان قلت لك.. بأنني رأيت عيناك فيه؟"

 

"..ال" اجاب بهدوء ليمرر اصابع يده على وجهي ببطئ. 

لكن قبل ان يكمل كالمه غيرت الموضوع بأكمله قائلة، 

 "لماذا اتيت؟؟"

 

مرر ابهامه على شفتاي المسك يده مبعدة اياها بهدوء 

لماذا تفعل كل هذا؟؟ لماذا جئت قائلة مجدداً، "اليكساندر.. 

 النقاذي؟؟"

 

ال اعلم كيف تحول االمر من لهذا؟ وحتى ان كنت 

 سأخرج منه بدون خسائر.

 

 ابتسم بجانبية قائالً، "النك ملكي."

 



"هاا؟؟" سألت بهمس غير منتبهة الجابته بسبب يده التي 

 ادخلها بشعري بلطف مشتتاً اياي.

 

 لسطح االرض.. لكنه اعاد اجابته معيداً اياي

 

 "النك رفيقتي."

 

فتحت عيناي بتوسع.. انتظروا.. هل يعني رفيقته بتلك 

 الطريقة؟؟

 

 

 

 

.................................................... 

 



 ✋✋هلو فرندز 

 

 كيفكم؟؟

 

بعرف اغلبكم هسة بحكي وعدتينا فبارت طويل بس 

 البارت ما كان طويل...

كلمة تقريباً لكن اكثر من نصفه  ٤٥٠٠البارت كان طويل 

انحذف بعد ما فصل االنترنت وكتبت ما اقدرت منه.. 

💀💀 

 

اعتذر منكم، واللي مش راضيين بعتذر برضو بحاول 

 �💔�اكتب بارت اخر قبل السبت

 

 اني واي شكرا لقرائتكم واتمنى استمتعتم

 



 وبالنسبة الحداث البارت..

 رفت انها رفيقته؟؟ماذا تتوقعوا ردة فعل كانا بعد ما ع

 مايكل ولوكاس لما يعرفوا اللي صار لكانا وخاصة مايكل؟

 

وكما ذكر مايكل سابقا.. عند شربه للكحول ال يستطيع 

 ��التحكم بجناحيه.. هل ذلك ينطبق على كاناليا؟؟ 

 

 

... 

 

وللي يعلقوا شكرا جزيال، تعليقاتكم هي افضل جزء من 

 ��يومي لما اقرأهم 

 

ى عن البارت ما كان فيه وقت كافي القدر اعتذر مرة اخر

 ارجع اكتبه مرة ثانية...



 

 اتمنى استمتعتم بالبارت

"انتظر، ماذا؟" نطقت بصدمة لما قاله.. انا رفيقته؟ كيف 

 بحق االرض اكون رفيقته؟ نحن ال نملك رفقاء!!

 

فسر لي قائال وهو يمرر يده في شعري االسود القصير، 

احنا.. من قدر لهم ان يكونوا "ان الرفيق هم كانصاف ارو

 معنا.." واللعنة انا اعلم ما يعني الرفيق.

 

امسكت يده الزيلها من شعري لكن قبل حتى ان ابتعد 

نطق ليتصلب جسدي، "انِت نصفي الثاني كاناليا انِت 

 قدري."

حدقت به فقط كما فعل لكن بمشاعر مختلفة. الهذا تقرب 

الهذا ذهب لهذا  مني؟ ليس بسببي بل بسبب غريزة ذئبه؟

 البعد معي..

 



شعرت بااللم واتمنى ان ذلك لم يظهر على تعابير وجهي. 

فجأة سمعت همساً، "هو ليس مختلفاً عن االخرين.. 

 اقتليه.."

بدى كأنني الوحيدة التي تسمعه، كأن الصوت صادر من 

داخلي. "كاناليا.. اقتليه، لو لم تكن غريزة ذئبه لبقيتي الفتاة 

ثيرة للشفقة.. لما كان سيلقي اي لعنة لك.. الوحيدة الم

 اقتليه.."

 

اغمضت عيني بقوة وطأطأت رأسي لالسفل محاولة 

السيطرة على مشاعري، اشعر بقوتي المظلمة تخرج.. ال 

 يمكنني ان افقد سيطرتي االن.. ليس امامه.

 

"كاناليا.. هل انت بخير؟" سأل بنبرة قلقة جعلت من كل 

هاوية، ليمسكني بقوة. ان صمودي يقف على حافة ال

 نظرت له ستفضح نظراتي امري.

همست دون ان افتح عيناي، "فقط اشعر بدوار، انه ليس 

شيئا مهماً." كذبت واتمنى انه صدق كذبتي، بقدر ما اكره 



 الكذب اكره ان تظهر مشاعري.

 

سحبني بهدوء لسريره االسود ليجلسني عليه. "عليكي ان 

نكمل حديثنا." ابتسم بخفة تريحي جسدك اليوم وغداً، س

 ليقف مبتعداً نحو الباب.

 

"اليكساندر،" ناديت باسمه قبل ان يغادر ليقف ملتفاً نحوي 

 منتظراً ان اتكلم. "انا اسفة." اعتذرت بنبرة هامسة.

 

نظر لي بغرابة ليبتسم بعدها بخفة قائالً، "ليس عليكي 

قاً االعتذار، اخبرتك بانك امرأتي بالفعل." ثم غادر مغل

 الباب خلفه.

 

عم الهدوء المكان، حدقت بهدوء في الالشيء. تنهدت 

المرر اصابع يدي بشعري، ماذا سأفعل االن؟ ان اكتشف 

 المجنحين اي صلة بيني وبينه ربما سيكون بخطر.



 

 اتمنى لو كنت مجرد شخص عادي.

 

 ~Lucas )لوكاس( 

 

انتهت المكالمة الغلق هاتفي. اتجهت للسرير اللتقط 

ي االسود، مررت اصابعي بشعري االسود بعدم معطف

 ارتياح.

 

ال اعلم لما ال اشعر باالرتياح لنبرة صوتها. خرجت من 

الغرفة ناحية الرواق الضيق. من الجيد انني وجدت منزال 

 مؤقتاً قبل ان التقي بكانا ومايكل.

 

خرجت من المنزل متجهاً الحد الحانات.. سألني سابقاً ان 

كن اكثر شيء يكرهه جنسنا هو اتسكع معه هناك ل

الصوت العالي، يدفعنا الصوت العالي للجنون لكنني اظن 



 انه ال يوجد مفر من دخولها هذه المرة.

 

 

تنهدت بكسل، اتساءل ماذا حدث ليخرج مايكل بهذا 

 الوقت؟ يال االزعاج.

 

وصلت الى الحانة، ركزت في المكان بدقة محاوال 

خل هذا المكان.. انه هنا الشعور بقوته قبل ان اخاطر واد

 حقاً.

دخلت ليصدم الضجيج العالي اذناي العقد حاجباي بضيق 

 كبير. اشعر بان دماغي يخرج مع هذه الضجة العالية.

 

شتمت بين شفتاي، ونقلت نظري في كل مكان باحثاً عن 

مايكل لتقع عيناي على هيأته. كان يجلس على كرسي امام 

 ته.البار وحيداً، الشق طريقي ناحي

 



اقتربت امرأة فجأة مني بابتسامة مقززة، البعد يدها عني 

بقرف قائالً، "ابتعدي عني." لتتغير مالمح وجهها 

 وتنكمش بغضب. بشر مقرفين.

 

تجاهلتها مكمالً نحو مايكل، وما ان اصبحت خلفه وضعت 

يدي على كتفه قائالً، "يا رجل الم تجد مكاناً اخر لتغضب 

 فيه كالفتيات؟"

سه لينظر من فوق كتفه لي بجفنين شبه مغلقين ادار رأ

لتختفي ابتسامتي بهلع. امسكت كأساً كان بين يديه القربه 

ألنفي واشم متمنياً ان عيناي تخونانني فقط وانه ليس ثمالً. 

 لكن ال، كان الكأس يحتوي على الكحول بالفعل.

 

امسكت ذراعه بقوة الحثه على النهوض واضعاً الكأس 

 هيا مايكل لنغادر من هنا بسرعة."على البار، "

 

 ابتسم بثمالة قائالً، "لماذا؟ لقد اتيت لتوك."



 همست له بعصبية، "مايكل هيا لنغادر اللعنة عليك."

قاطعني النادل خلف البار قائالً، "سيدي، هو لم يدفع ثمن 

 المشروبات بعد."

 

شتمت بين انفاسي مغلقاً عيناي بقوة محاوالً السيطرة على 

هذه الضجة اللعينة تزيد االمور سوءاً. اخرجت من  نفسي،

جيب بنطالي ماال الرميه على النادل قائالً بغضب، 

 "احتفظ بالباقي."

 

سحبت مايكل من يده خارجاً بسرعة. وما ان خرجنا من 

الحانة لففت ذراعه حول رقبتي متجهاً لمنزلي باسرع ما 

يك امكنني. "مايكل هيا سيكون من السيء ان ظهر جناح

 في هذا المكان."

 

قهقه بطريقة غبية قائالً، "تأخرت يا نصف الشقيق، 

 سيظهران بأي لحظة."



 

اتسعت عيناي القول بهلع، "واللعنة مايكل حاول ان 

 تسيطر عليهما الى حين وصولنا لمنزلي."

 

لكن جناحيه بدآ بظهور السحبه داخل احد االروقة الخالية 

 بسرعة.

 

بخطى غير متوازنة، ظهر ابعد ذراعه ليتراجع عني 

جناحيه الكبيران ابيضا اللون مغلقين الرواق بحجمهما. 

اخترق بياضهما ظلمة المكان، االن انا افهم لما صنف 

 المجنحين كاجمل المخلوقات.

 

على عكس ظلمة جناحي انا وكاناليا، بدى هو مع حناحيه 

النقيين كمالك سقط من السماء، من الغريب ان اقول انا 

 باً لك مايكل ماذا سأفعل االن؟ذلك. ت

 



تيقظت حواسي فجأة مستشعراً قدوم شخص ما الشتم 

للمرة المئة هذا اليوم بين انفاسي. اخرجت اظافري 

 السوداء الستشعاري لهالته غير البشرية.

 

 

ظهرت امرأة شقراء ترتدي كعباً عالياً وكانت مستذئبة 

يناها ايضاً، نظرت لمايكل بعينان متسعتان. ثم حركت ع

 اتجاهي لتعقد حاجبها بتفكير.

 

نطقت بهدوء بارد، "يا صغيرة اعتذر لكن.. عليك ان 

تموتي هنا واالن." ابتسمت لها ليقشعر جسدها بخوف 

لثانية لتسارع باخفاء خوفها، منعت نفسي من الضحك 

 بصعوبة.

 

نظفت حلقها قائلة باكثر نبرة ثابتة استطاعت اخراجها من 

 ساعدة.."حلقها، "استطيع الم



 

رفعت احد حاجبي بوجهها لتكمل، "انا اعلم بالفعل بشأن 

مايكل.. واستطيع مساعدتكما للخروج من هنا دون ان يعلم 

 احد بحقيقتكما."

 

رمقتها بنظرة شك لتقول بثقة، "انا افعل ذلك الجله." 

 واشارت لمايكل بعيناها.

 

اومأت بالموافقة بعد صمت دام لدقائق. في حال كان هذا 

 خاً ساقتلها بحركة واحدة اسرع من رمش جفنيها.ف

 

اخرجت هاتفها لتتصل على احد ما اتضح بانه سائقها بعد 

ان طلبت منه ركن السيارة بمكان قريب منا وان يترك 

 السيارة ويغادر.

 

وبالفعل ادخلت مايكل بها بحذر لتجلس هي بجانب مايكل، 



داً على نظرت لها بحاجبين معقودين بسخرية لتقول بثقة ر

تعابيري، "فيونا كوين ال تقود بنفسها، هناك دائماً من يقود 

 لها."

 

ابتسمت بغرور ناظرة لي بتحدي التنهد بقلة حيلة، هل 

 يجب ان اقتلها االن فحسب واترك جثتها واغادر بالسيارة؟

نفضت تلك االفكار من رأسي الدخل بجهة السائق واقود 

د العودة لمنزله بهذا نحو منزلي. ال اعتقد بأن مايكل سيو

 الشكل.

 

نظرت لتلك المرأة الشقراء.. فيونا من المرآة، كانت تنظر 

لمايكل بهدوء طوال الطريق ولم تزح عيناها عنه. هل هي 

 معجبة به او شيء كهذا؟ يال النساء.

 

ركنت السيارة امام منزلي الخرج من السيارة وافتح الباب 

السير به نحو  مخرجاً مايكل. لففت ذراعه حول رقبتي



 الباب.

 

توقفت النظر لها، كانت تتكئ على باب السيارة من 

الخارج مراقبة مايكل شبه النائم. نطقت بسخرية، "هل 

 تريدين الدخول وشرب الشاي؟"

 

عقدت حاجبيها بغضب لتنظر لي بتعالي ثم تستدير وتدخل 

لجهة السائق وتغادر. تمتمت بسخرية مقلظا اياها، "فيونا 

 تقود بنفسها، هناك دائماً من يقود لها."كوين ال 

دخلت للمنزل الشعل الضوء واسير لالريكة وارمي مايكل 

عليها، تنفست الصعداء لما هو ثقيل هكذا؟ "ايها الغبي 

اتعلم كم انت ثقيل؟ لما تصرفت هكذا؟" صرخت بتوبيخ 

مع علمي انه نائم وال يسمعني، الستدير بنية جلب ثياب 

 له.

 

مدركاً انه لم ينم بعد بل هو ال زال في  اوقفني كالمه



نصف وعيه، "النني شعرت بالضيق ولم اعلم كيف 

 اتخلص منه.."

 

نظرت له بحاجبين معقودين سائالً بهدوء، "ما الذي 

 تتحدث عنه؟"

 

اكمل بعينين مغمضتين، "عشت مع كانا طوال حياتي ولم 

اعلم بما يحدث لها سوى مؤخراً، ولم احمها ولو لمرة 

دة. اما انت فلم تلتقيها سوى منذ فترة واصبحتما واح

 مقربين للغاية.."

 

قهقه منهياً حديثة، "ربما النكما تمتلكان االب ذاته." ثم 

 خط في نوم عميق هذه المرة.

 

عم الهدوء المكان.. هدوء ليس ككل انواع الهدوء. هدوء 

 مظلم. مايكل، يا لك من غبي.



 

ل بعض المشاعر.. ان كان والدك بشري يحمل على االق

 فوالدنا لم يكن كذلك ابداً..

 

..:*｡o○ ○o｡*:.. 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

استلقيت على السرير.. على سريره. كانت الغرفة مطفأة، 

وحدقت فقط في السقف بهدوء. ان كنت انام انا في غرفته 

 فاين سينام هو؟

 

هدت انا مشوشة وال اعلم ما افعل، ايجب ان اخاطر تن

 واخبره بكل شيء!! ربما لوسيل محق، يجب ان اخبره.



 

اغلقت عيناي بتعب نافضة كل االفكار من عقلي، حسناً 

 سافكر بذلك غداً.. انا حقاً متعبة.

 

 "كاناليا.."

فتحت عيناي باتساع وانا انظر حولي، كان كل شيء 

 االن؟ اسوداً.. هل انا نائمة

 

تكرر ذلك الصوت االجش مجدداً مكررا اسمي، كان قاسياً 

 وبارداً يبعث في اوصالي الخوف والحذر.

 

نظرت حولي بترقب، ليظهر فجأة ظل لشخص على مدى 

بصري. ابتلعت ما في حلقي وانا احدق به بتوتر. بدى ظل 

 رجل ما..

 

اقترب الظل لتتضح معالم وجهه شيئا فشيئا. وما ان ظهر 



 مله حتى اتسعت عيناي لشدة صدمتي.باك

كان رجالً طويالً قاسي البنية ذو مالمح خالية، شعر شديد 

 السواد رغم سنه وعينان بلون ازرق فاتح.. يشبه لوكاس.

 

دب الرعب اوصالي ما ان ادركت هويته وتمنيت ان 

 اكون مخطئة.

لكنه اثبت مخاوفي حينما نطق بنبرته الباردة ذاتها بينما 

تسامة مخيفة شفتيه، "كاناليا.. ابنتي، الم تشتاقي اعتلت اب

 لوالدك؟" بدى كانه يسخر بسؤاله.

 

 انا احلم صحيح؟ اال يفترض ان يكون ميتاً؟

 

تكلم وكأنه استطاع قراءة افكاري، "البد انك ظننتي بانني 

ميت.. كان من المفترض ان اخذك انت بدل لوكاس في 

 ذلك الوقت، لكن.. يال االزعاج.."

رب بخطى باردة وتعابير اكثر بروداً قائالً، "لكن ال اقت



تقلقي سآتي من اجلك، وستكونين قريباً في مكانك 

 الصحيح.. كوريثة لساللة عنقاء الظالم."

 

فتحت عيناي بعد ان شهقت بقوة.. ما الذي حدث؟ اين انا؟ 

نظرت حولي الدرك انني ال ازال بغرفة اليكساندر. 

واطرافي تأبى التوقف عن جسدي بأكمله مليء بالعرق 

 االرتجاف.

 

شعرت بحرارة كبيرة تغزو جسدي، وكأنني اشتعل من 

الداخل. انفاسي متسارعة بشكل غير طبيعي حاولت تهدئة 

 نفسي لكن الحرارة داخلي فقط ازدادت سوءاً.

 

نهضت من السرير متجهة للحمام الخاص بغرفته، فتحت 

غاية بمزيج من الباب الدخل دون ان اغلقه. كان كبيرا لل

اللونين االبيض واالسود، كنت سأتوقف واتأمله بدهشة لو 

 لم اكن احترق كاالن.



 

اتجهت لحوض االستحمام الدير الصنبور لتنزل المياه 

الباردة علي بكثافة. اغلقت عيناي الجلس تحتها ضامة 

 جسدي الي بقوة. وضعت رأسي بين ذراعاي بيأس.

 

وء، شعرت بالحرارة االمور فقط تستمر بالتحول لالس

بداخلي تنخفض ببطئ وجسدي يبدأ باالرتعاش بخفة. 

 لكنني لم ابتعد.

 

كنت اظن بأن حياتي ال يمكن ان تصبح اسوء، اعني ماذا 

 يمكن ان يكون اسوء من ان الجميع يريد قتلك؟

لكنني كنت مخطئة، االمور يمكن ان تصبح اسوء، وذلك 

 حتماً لم يكن مجرد حلم.

ب وعيي صوته القلق الرفع رأسي لالعلى "كاناليا!" سح

 ناحيته.

 



كان ينظر لي بعيناه السوداوين المتسعتين. لسبب ما 

 شعرت بالراحة لقدومه. ال اريد ان ابقى وحدي.

 

تقدم بخطى مسرعة ليغلق الصنبور، امسك بمنشفة ثم 

انحنى لي ليلفها حولي ثم حملني بحركة سريعة وسار 

 خارجاً.

 

بلطف ليتجه لخزانة ثيابه، اخرج وضعني على السرير 

بنطاالً وسترة دافئة ليسير نحوي ويعطيني اياهم. "ارتدي 

هذا سأجلب منشفة اخرى." اومأت ليذهب باتجاه الحمام 

مرة اخرى ويدخله مغلقاً الباب. يال المراعاة، لن ابدل 

 ثيابي امامه بالطبع.

 

ب ابعدت المنشفة من حولي البدأ بخلع ثيابي، باالحرى ثيا

اوفيليا ألرتدي ثيابه وما ان انتهيت حتى فتح الباب ليخرج 

 حامال منشفة اخرى بين يديه.



 

توقف مكانه متفحصاً اياي بعينان متسعتان، الشعر 

باالحراج، ثيابه تبدو مضحكة علي. الحظت اخفاءه 

 البتسامته بصعوبة ليقترب نحوي مجدداً.

 

ي ويحركها وقف قريباً مني للغاية ليضع المنشفة على راس

بلطف مجففاً شعري بهدوء. نطقت بصوت مبحوح، "لما 

 ال تسأل اي شيئاً؟"

 

"هل تريدينني ان افعل؟" اجاب بهدوء النفي. انا حقاً 

 ممتنة له. انه يتواجد بجانبي دائماً حين احتاج لذلك بشدة.

 

"اليكساندر.." قلت بذات الهمس المبحوح ليرد بذات 

 هدوءه. "ماذا؟"

 

مت دام ثواني، "ماذا لو كنت شخصاً سيئاً.. نطقت بعد ص



هل ستعاملني كاالن؟" ان علم بأنني كائن متوحش، هل 

 سيرفظني؟

 

توقفت يده عن الحركة لينزل المنشفة حول رقبتي وينظر 

لي، نظرت اليه بالمثل مكملة، "ماذا لو لم اكن كما 

 تظنني؟"

طور سأخبره االن.. اذا اراد االبتعاد عني سيفعل قبل ان تت

 االمور بيننا، "انا.."

 

 "انا لست..."

 

.................................................... 

 

 ��هاي فرندز 

 



 ❤احوالكم؟ 

 

 ��كيف شفتم البارت؟ 

 

 والد كاناليا بدأ بالظهور.. من متحمس؟

 

ومايكل ولوكاس.. من توقع ان تساعدهم فيونا؟ هل علمت 

سيطرته؟؟ او حتى ان كانت فيونا هوية مايكل؟ كيف فقد 

 ستستغل ذلك بالمستقبل؟ وكيف ستتأثر كاناليا بذلك؟

 

حقيقة كانا... هل تظنون انها ستخبره واخيرا عن هويتها 

 وخاصة انها علمت كونها رفيقته؟؟

 

 الصوت السيء داخلها؟؟ وحثها على قتل اليكساندر؟؟

مايكل وحينما يستعيد وعيه؟ وعندما يعلم ما حدث مع 



 ؟؟كانا

 هل ستخبر كاناليا لوكاس عن ما رأته؟

 

 اول انطباع عن والد كاناليا؟

ومن ارسل الذئاب ال يزال مجهوال لكن ليس لبارت اخر 

 اخر تخمين من هو؟؟ �😂�

 

اذا شفتم اي خطأ بكتابة كلمة نبهوني النه الكيبورد صاير 

 �😂�بارد وجه مش متعاون ابدا

بهدوء بعيناه حالكتا "اليكساندر.." توقفت يداه لينظر لي 

 السواد منتظراً ان اتكلم.

 

ابتلعت ما بحلقي بتوتر البعد النزل عيناي مركزة 

 بالكلمات التي سأنتطقها، "انا.. انا لست.."

 



"بشرية.." خرج صوته هادئاً جميالً كمعزوفة في منتصف 

الليل. اتسعت عيناي بخفة الكماله جملتي.. هل كان يعلم 

 بذلك؟؟

 

شفتيه ضحكة خفيفة شدت انتباهي رغماً  خرجت من بين

عني ليكمل بذات هدوئه مفسراً، "تم عظك من قبل ذئب 

ميت تم ممارسة السحر االسود على جسده ولم يحدث لِك 

اي شيء.. شقيق غبي يعلم بشأننا ويظن بأن كذبته تلك 

ستنطلي علي، وهذه المرة الثانية التي يحاولون فيها 

 قتلك.."

ق بحرف.. حسناً انا ظنن بالفعل انه اغلقت فمي ولم انط

سيشك بموضوع عظة الذئب لكنني حتماً لم احسب حساب 

كذبة لوكاس.. وانا متأكدة انه الغبي المقصود. لكن.. كيف 

 علم بانهم يستهدفونني؟

 

انحنى بجسده قليالً مكمال بتعابير شبه ساخرة، "من 

 االحمق الذي لن يالحظ ذلك؟" انت!



ؤاله لكنني سألت على اي حال فهو "لكن.." ترددت في س

حاد المالحظة واجزم بانه سيجبرني على قوله على اي 

حال، "لما انت متأكد هكذا.. بانهم يحاولون قتلي؟ اعتقد 

 انها فقط مصادفة حيث ظهرت في طريقهم."

"هذا مستحيل.. فال احد يستغني عن حياته ويدخل حدود 

 ة بالبرود.االلفا اليكساندر." رد بنبرة ثابتة مليئ

 

هرب من بين شفتي ضحكة ساخرة رغماً عني.. يال ثقته. 

ضيق عينيه ببرود اتجاهي البعد انظاري بسرعة. لم 

استطع التحكم بتعابير وجهي واراهن ان السخرية بدت 

 جلية على تعابير وجهي.

 

سأل فجأة مغيراً الجو السائد باكمله ليحل محله التوتر، 

 "اذا ما انِت؟"

دوء غير مريح، انتظر اجابتي بينما لم اعلم نظرت له به

كيف اجيبه. كلمات فيونا عن كرهه لشياطين هي الشيء 

الوحيد الذي تذكرته. ان كان يكرههم بشدة هكذا.. اذا ماذا 



 عنا؟

 

جميع الكائنات عدى البشر يعلمون عن جنس عنقاء الظالم 

ويعلمون مدى فظاعتهم.. بغض النظر عن كون اغلبهم 

هم مجرد اساطير او كائنات انقرضت منذ زمن. يظنون بان

عكس المجنحين.. الجميع يعلم بوجودهم بالفعل، لكنهم 

 يجهلون مكانهم.

 

"انا.." توقفت للحظة ليعم الهدوء، "انا من المجنحين،" 

 ربما يجب ان ابدأ بالجزء االسهل.

 

فتح عينيه بدهشة وهو ينظر لي من غير ان ينطق بحرف، 

ع مني قوله. الكمل، "النصف في كانه اخر شيء توق

 الحقيقة."

 

هدأت مالمحه للحظة بتفكير لينطق، "لهذا يريدون قتلك؟" 



يال سرعة بديهته ان هذا الشخص حقاً خطير، اومأت 

 بايجاب.

 

ليعم الهدوء مجدداً، وهذا الوقت المتأخر من الليل اضاف 

هدوء مضاعف. انتظرت بصمت ليقول باستغراب، "اذا 

 ية؟"انت نصف بشر

 

 فتحت فمي واغلقته عدة مرات.. هل يجب ان انفي؟

"كونك من المجنحين ال يغير من حقيقتك شيئاً،" نعم لكن 

كوني كائن مظلم يفعل. اكمل كالمه "لذا ال تنعتي نفسك 

 بالشخص السيء."

 

نصف جفناي عيناي مظهرا تعبيرا باردا، النطق بنبرة 

رفعت فارغة، "ماذا لو كان نصفي االخر شيطان؟" 

 عيناي اتجاه عيناي الحدق بذات تعابيري به.

 



نظر بصمت لي متفحصاً كل انش من وجهي لكنني لم 

اهتز بدوري، ليقول بنبرة ساخرة، "هل تحاولين اختبار 

 مشاعري؟" ال.. اختبر غريزة ذئبك.

 

وضع يده على رأسي بخفة ولطف قائالً بابتسامة اعتلت 

 كاناليا، عرش شفتيه، "لن اتخلى عنك مهما كنتِ 

 وبالمناسبة.. ان الثياب تناسبك."

 

شعرت باالحراج القول بهمس وغيض، "انها ليست كذلك 

 انظر لي.. انت سمين."

 

"من السمين؟" سأل بنبرة باردة ساخرا، الرفع حاجباي في 

 وجهه بثقة، "انت.. االلفا اليكساندر."

 

ا وضع يده فجأة على سترته التي ارتديها قائالً بجدية، "اذ

 اخلعيهم."



وضعت يدي فوق يده بسرعة مانعة اياه من سحبه، القول 

 بجدية، "هل جننت ابتعد."

 

ارتفعت زاوية شفته بسخرية ليبتعد من دون اي كلمة. 

 ماذا؟ لم اتوقع ان يستسلم بهذه السرعة! حسناً، هذا جيد.

 

لكنه توقف بجانب السرير العقد حاجباي باستغراب، خلع 

ح عيني ولسبب ما ابتلعت ما بحلقي سترته ببطئ.. الفت

 بتوتر. "ما الذي تفعله؟"

 

خلعها ليضعها على حافة السرير بطريقة مرتبة، استدار 

لي ليظهر نصفه العلوي العاري لي.. ابعدت انظاري 

باحراج، يال المستذئبين ان كانوا ذو اجساد دافئة فهذا ال 

نا يعني اال يرتدو شيئاً اعني.. هناك من قلبه ضعيف وا

 حتماً ال اتكلم عن نفسي بل عن غيري.

 



شعرت به يبتسم البعادي النظاري عنه لينطق مجيباً بكل 

 منطقية مخرساً اياي، "انام على سريري.. في غرفتي."

 

ثم القى بنفسه بهدوء على السرير مغلقاً عينيه متجاهالً 

 اياي كلياً.

 

هل يظن هذا السافل بأني ساستسلم واستلقي بجانبه او 

 يء ما. حسناً سأريك ايها االلفا اللعين.ش

استدرت واتجهت للباب قائلة بنبرة حاولت جعلها عادية ال 

مبالية قدر االمكان، "حسناً ال بأس عمت مساءاً، البد ان 

لوسيل لديه مكان لي." ال اعلم لما قلت اسم ذلك اللعين 

 االخر لكنه اول شخص خطر ببالي.

 

تنهد داخلياً، حسناً ربما اعود لم يحرك اليكساندر ساكناً ال

 الى البيت المدعو المنزل.

فتحت الباب ليرتد بقوة مغلقاً مجدداً، بينما انا وقفت مكاني 



متفاجئة. بحق االله متى وقف واصبح خلفي؟ سرعته هذه 

 حتماً ليست طبيعية.

 

"ما الذي قلته؟" همس بجانب اذني بنبرة باردة مرعبة 

 ليقشعر جسدي.

ت بحلقي ولم اجبه، الشعر بجسده ضد توقفت الكلما

ظهري. ابتلعت ما بحلقي بصعوبة. ربما كان علي فقط 

 االستسالم والنوم بجانبه.

 

 

'كاناليا.. انت قوية، ال تدعي مجرد مستذئب يخيفك.' جاء 

ذلك الصوت مجدداً، لكنه بدى اكثر هدوءاً واقل ظالماً من 

 قبل.

طوة للخلف استدرت الضع يدي على صدره مبعدة اياه خ

قائلة بثقة وحاجبين مرفوعين بتحدي، "قلت بأنني سأذهب 

 من هنا."



 

تقدم مرة اخرى مغلقاً المسافة اللتصق بالباب خلفي، 

 وضع يده بجانبي ليقول بذات النبرة، "الى؟"

 

عقدت ذراعاي امام صدري بثقة مزيفة قائلة، "الى 

 لوسيل.. تعلم يبدو اجمل من بهذا المكان،" قربت وجهي

من وجهه قائلة بتحدي، "فهو نوعي من الرجال في 

 النهاية."

 

( ͡°〓 ͡()° ͡°〓 ͡)° 

.................................................... 

 

 ~Michael )مايكل( 

 

فتحت عيناي ليغزو الصداع فجأة رأسي بقوة.. اللعنة، ما 



 الذي حدث؟

د رمشت عدة مرات لتتضح الرؤية وال زال الصداع يزدا

 بقوة. نظرت حولي وانا ارفع نفسي الجلس على االريكة.

 

كنت في غرفة متوسطة الحجم، ذات آرائك بنية اللون 

وتلفاز متوسط الحجم، وعلى اليسار ممر يؤدي الى 

الغرف االخرى. هذه اول مرة ارى فيها هذا المكان، اين 

 انا بحق االله.

 

فجأة غطى رأسي شيء ما اتضح بأنه منشفة صغيرة، 

السمع صوتاً مألوفاً من خلفية، "اخيراً استيقظت االميرة 

 النائمة."

سخر لوكاس رامقاً اياي ببرود، لتصيبني الغرابة. سألت 

 بحيرة، "ماذا حدث؟ اين انا؟"

تجاوز االريكة التي اجلس عليها ليجلس امامي على 

االريكة المقابلة متنهداً ليضع قدماً على االخرى. كان 



د يقطر ماءاً واجزم ان المنشفة الصغيرة شعره حالك السوا

 التي رماها علي كان سيجفف بها شعره.

 

نظر لي بذات البرود قائالً بعد صمت دام لثواني، "هذا ما 

اود سؤالك عنه؟ تركت كانا وغادرت النك كنت معها 

وماذا حدث بعد بضعة دقائق؟ تتصل علي كانا من رقم 

تدل على ان  مجهور قائلة ان ابحث عنك ونبرة صوتها

شيئاً سيئا حظث لها بينما حضرتك تشرب الكحول في احد 

الحانات.. اعطني سبباً واحداً لكي ال احطم رأسك وارميك 

 خارجاً؟"

 

نظرت اليه بعينين متسعتين، احتجت عدة ثواني لكي احلل 

ما قاله، لتتسع عيناي اكثر قائالً بصدمة، "ماذا حدث 

 لكانا؟"

 

ود المبتل للخلف باصابعه لتعاود تنهد مرجعاً شعره االس

السقوط مجدداً بغير ثبات. "ال اعلم لم تخبرني.. هي فقط 



 اصرت على ان ابحث عنك اوالً.. مايكل، ماذا حدث؟"

 

نظرت لالرض بشرود وانا اتذكر ما حصل التنهد انا 

االخر واشتم نفسي لتركي لها خلفي. "تلك الخالة السافلة.. 

 عنة."حاولت االيقاع بنا.. الل

 

رفعت انظاري للوكاس بعدما تذكرت بانه ال يعلم بشأن 

تلك الخالة نسيت اسمها. كان ينظر لي بحاجبين 

 مرفوعين.

 

اجبت وانا افرك المنطقة بين حاجباي، "تلك المعلمة 

سابقاً.. التي كانت تقف مع والدتنا، اتضح انها خالتنا 

 والبارحة قالت باننا من والدين مختلفين."

 

" نطق ببرود النظر له بحاجبين معقودين بضيق، "واذا؟

"ماذا لو كنا من والدين مختلفين؟ ماذا سيغير ذلك؟ هل 



 تعني بأنك ستقف معهم ضدنا؟"

 

"ال.. هذا ليس.." رددت بضيق لسؤاله الفارغ من 

المشاعر ليكمل مقاطعاً اياي بقوة، "اذا توقف عن 

 التصرف كاالطفال،"

فاجئ ليكمل بذات نظرت له باستغراب لغضبه الم

الغضب، "اتظن بانه من الرائع ان يكون لك والد كوالدنا.. 

تظن باننا محظوظان الننا من ذات ذاك الرجل؟ انت ال 

تعلم اي شيء.. هم يحاولون بشدة قتلها النها ابنته.. الم 

 تشعر بالغرابة النك لم تكن مستهدفاً قبالً مثلها؟"

 

كانا انا لم  نظرت له بصدمة، هذا صحيح.. على عكس

يسبق ان تم خطفي او محاولة اذيتي.. حتى امي لم تحاول 

تركي.. هي لم تلقي لي باال.. لكنها لم تحاول التخلص 

 مني..

 



وقف لوكاس مكمالً وقد عاد بروده، "لذا توقف عن 

التصرف وكأنك الضحية التي تم خداعها.. كانا لم تحاول 

هناك فالتستحم  الكذب عليك، هي لم ترد اذيتك.. ان الحمام

وارتدي من ثيابي غرفتي هناك.. واسرع لنذهب لكانا.. 

فالتدعو انني مخطئ وانه لم يصبها شيء." انهى كالمه 

 خارجاً من الباب االمامي التنهد واقف..

(*・x・)/(*・x・/) 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

ان يرف لي جفن. لم استطع النوم  حملقت بالسقف من غير

 سوى لبضع دقائق.

 

استعدت ما جرى البارحة في عقلي بهدوء. حينما دخل 

 رفيقي الحانة، كان يبدو غاضباً للغايةو.. حزيناً.



 

حثتني ذئبتي لكي اذهب اليه واخفف عنه اي كان ما 

حدث. لكنها بدت لي فكرة سيئة للغاية، وخاصة بعد ما 

 ه.حدث في دورة الميا

 

لذا قررت مراقبته من بعيد وحسب. شرب عدة كؤوس 

حتى ظننت ان جنسه ال يتأثر بالكحول فال يثملون. لكنه 

 ثمل في النهاية.

 

وقف من مكاني التجه نحوه بخطوات بطيئة، لكني 

سرعان ما توقفت حينما لمحت شاباً ذو شعر اسود وعينان 

في  زرقاوان كخاصة تلك المتوحشة التي كادت ان تقتلني

 عدة ثواني.

 

اعتقد بانه شقيقها االخر. فجأة بدى ذو العينين الزرقاوين، 

ناداه رفيقي لتو بلوكاس، بدى مذعوراً وصرخ برفيقي 



 ليغادروا حاالً.

 

اصابني الذهول واالستغراب، وحالما خرجا من الحانة 

لحقت بهما بخفة.. فجأة جر المدعو لوكاس رفيقي الحد 

 ق.االزقة الجري لهناك بقل

 

ما رأيته في تلك اللحظة كان اجمل شيء رأيته في حياتي 

بأكملها. كان كمالك نزل لالرض عن طريق الخطأ. 

 جناحاه الكبيران االبيضان كالثلج لم يسعهما الزقاق حتى.

 

ولسبب ما.. اردت البكاء. انا ال استحقه رفيقاً لي. واالله 

تحيل يعلم بذلك لذلك نحن بهذه الحالة، بعدما حصل.. يس

 ان ينظر لي كأكثر من شخص حاول قتل شقيقته.

 

خرجت من شرودي على صوت طقطقة بالخارج. تنهدت 

الخرج من السرير. اكثر شيء مريح بأنك ال تسكن ببيت 



المجموعة.. هو انك ترتدي ما تريده بحرية.. لذا ليس 

علي تغيير ثياب نومي القصيرة. اكثر شيء اكرهه ان 

 صيرة.. ابدو فقط كعاهرة بهم.يراني االخرون بثياب ق

 

فتحت باب غرفتي بخفة وانا اركز حاسة سمعي محاولة 

 اكتشاف من اي جهة يأتي هذا الضجيج.

 

"واللعنة هل هي بسبعة ارواح؟" سمعت صراخ والدي بعد 

رميه الحد الكراسي ليتحطم. كان الصوت صادراً من 

 غرفتهما في اخر الرواق.

 

بني الفضول، هل يتكلمون استمررت بالتنصت بعد ان اصا

 عن تلك المتوحشة؟

"عزيزي اهدأ واخبرني ماذا حدث؟" نطقت والدتي بنبرة 

شديدة البرودة ال تتماشى ابداً مع وضع ابي وعصبيته ابداً. 

احياناً اظن بأن احد ما اجرى تجارب عليها وافقدها كل 



 مشاعرها. هززت رأسي بيأس.

 

حة اطلقت الذئاب التي تنهد والدي قائالً بغضب اقل، "البار

اجري عليها السحر االسود قرب حدود الغابة.. هاجمت 

كما خططنا رفيقة االلفا البشرية اللعينة لكنها نجت بطريقة 

 ما."

 

ماذا!! انا بالفعل سمعت بامر اصابتها ووجودها هنا لكنني 

لم اظن ان لوالداي يد في ذلك..ماذا ان علم االلفا 

ان علمت هي بذلك وقتلتهما  بتورطهما؟؟ او اسوء ماذا

 بتلك الطريقة المؤلمة لما فعاله؟؟!

 

"خططنا؟؟" نطقت والدتي باستغراب، الستغرب بدوري.. 

 الم يعنها بذلك؟؟

 

"هناك امرأة تدعى كاترين اقترحت علي ان تساعدني في 



االمر.. لسبب ما تريدها ميتة بشدة وانا لم ارفض.. بل 

هي من احضرت الذئاب الصحح كالمي انا من ساعدتها.. 

وهي من تعاملت مع ساحر ما ليفعل هذا لها، وهي من 

اخبرتني ان اطلق سراحهم قرب حدود الغابة جنوباً 

البارحة... لكن االلفا انقذها قبل ان يفتك بها... اللعنة لديه 

 حظ جيد للغاية." اكمل ابي متنهداً.

 

دخلت غرفتي واغلقتها بهدوء لكي ال يالحظا الصوت. 

 رأة تريد شقيقة مايكل ميتة؟؟ام

تشتت تركيزي لذكري السمه، فتحت شفتاي النطق باسمه 

 مجرباً اياه.. البتسم، لما السمه طعم؟

 

◝(⑅•ᴗ•⑅)◜..° ◝(⑅•ᴗ•⑅)◜°.. 

.................................................... 

 

 ~Luciel )لوسيل( 



 

ليصنع  وقع ذلك الرجل ارضاً بينما دماؤه مألت المكان،

مشهداً مثالياً يوحي لمشاهده بأنه حدث أفضل سيناريو 

 تعذيب على االطالق.

 

مسحت الدماء من يدي بمنديل الرجل الميت امامي. ليتردد 

صدى ضحكات لويس.. اخي الصغير المكان قائالً. 

"لوسيل.. بجدية لما لم تكن لطيفاً معه. انظر اليه، يال 

ناً ويساراً ليكمل المسكين." هز رأسه بأسف مزيف يمي

 مغيراً تعابيره للفضول، "هل استخرجت اي شيء؟"

 

هززت رأسي بال تعابير قائالً بينما عيناي الحمراوين 

يضيآن كمفترس في عتمة الليل. "علمت من القى السحر 

 االسود، لكن الشخص حتماً لن يعجب االلفا."

 

تنهد قائالً، "بالحديث عن ما لن يعجب االلفا.. علمت 



فعل مفتعل الحريق الحقيقي.. ومن دفع ذلك الفتى لقتل بال

نفسه وصدقني هو حتماً سيحتاج لتدمير شياطين العالم 

 ليهدأ."

 

رفعت حاجباً بوجهه ببرود ليقهقه بمرح قائالً، "صاح انا 

لم اقصدك.. انت استثناء. ثم توقف عن التحديق بي بعيني 

هب.. اخبره شيطانك اللعين. تحول لنذهب لاللفا.. اعني لتذ

عن الساحر وساخبره عن اؤالئك في الصباح.. انا حقاً 

اريد النوم فقط االن.. صياد جميل مثلي ليس لديه القدرة 

 للبقاء مستيقظاً اكثر من ثالثة ايام."

 

اغمضت عيناي الخمد شيطاني وارسله داخلي. واتجهت 

 لاللفا.

 

خالل نصف ساعة كنت في بيت المجموعة متوجهاً لغرفة 

لفا. اخر مرة اجلت اخباره لليوم التالي كاد يرمي بي اال

بين يدي رئيس السجن المجنون ذاك.. انه كابوس حتى 



 المثالي.

 

وقفت امام الباب ورفعت يدي الطرق لكن يدي توقفت 

 حينما اخترق صوتها الجميل مسامعي.

 

 "قلت بأنني سأذهب من هنا."

 

 "الى؟"

 

هذا المكان، فهو نوعي "الى لوسيل.. تعلم يبدو اجمل َمن ب

 من الرجال في النهاية."

 

 تصلب جسدي ما ان اخترقت كلماتها مسامعي.. ها؟!!

 

.................................................... 



 

 ✋✋هلو فرندز 

 

تشابتر طويل بس برضو تاخرت نص ساعة هللا يعينكم 

 ❤علي

 

مبين حكي بكتب ثرثرتي وانتم بتقرأو بالبارت لذا اذا مش 

 ❤❤اطلعو وارجعو فوتو  ��تحت 

 RrrAaaالصور من الجميلة  ❤��رأيكم بالغالف فوق

مش بيمنشنك هون اتمنى كتبت اسم حسابك على الغالف 

 ❤صح 

 

 ونروح للبارت:

 

حقيقة كانا اللي اخيرا تم اظهارها لكن بالبارت السابق 



( وهي عنقاء الظالم؟؟ شو رأيكم في ��)نسيت اذكرها 

 المظلم ومن توقع ذلك؟نصفها 

 

اليكساندر وردة فعله على اعتراف كانا.. وبرأيكم اذا 

 عرف شو نصفها الثاني شو راح تكون ردة فعله؟

 

وخاصة انه لوسيل بالبارت السابق ذكر انه اكثر شيء 

 ثالث يكره اليكساندر هو الكذب.. شو اول ثنين؟؟

 

دقها كاناليا وترددها عن اخباره بنصفها المظلم؟ هل سيص

ان اخبرته؟ وهل يعرف اليكس بوجودهم ام يظنهم فقط 

 اسطورة كاالخرين؟

 

ماذا يكون كل من لوسيل ولويس ان كانو اشقاء؟ احدهم 

صياد واالخر شيطان؟؟! ام ان هناك شيء غريب 

 باالمر؟؟! حتى انهما ال يتشابهان!



 

كاترين ووالد فيونا اتضح انهما السبب وراء محاولة قتل 

غابة.. من توقع كونهما متفقان معاً؟ ولما تحاول كانا في ال

 خالتها كاترين ان تقتلها بهذه االستماتة؟

 

لوسيل ولويس قاال بانهما عرفا الحقيقة وراء مفتعل 

الحريق والساحر.. وان اليكساندر لن يعجبه االمر؟؟ ما 

 عالقة اليكساندر بكل هذا؟ وهل عرفا الحقيقة بالفعل؟

 

كما قال.. اال يجدر به ان يكون اكبر ان كان لويس صياداً 

عدو للمستذئبين؟ وماذا يفعل شيطان ايضاً بقطيع 

 مستذئبين؟

 

؟ اللي يتذكر �😂�سر خوف الجميع من معلم التاريخ 

اسمه من غير ما يرجع للبارتات السابقة بكتب اسمه في 

فقط اول واحد ومن غير غش..  �😂�البارت القادم 



 (��شخصياتي قد ما تنسوهم )بعمل مسابقات على اسماء

 

فيونا.. من حزن عليها؟؟ ومن يشعر بانها تستحق؟ ومن 

 يشعر بانها غريبة اطوار؟

لوكاس.. كما قال سيأخذ مايكل ويذهب ليغزو مجموعة 

االلفا اليكساندر ليذهب لكانا؟؟ من يشعر بأنه سيحدث 

 مصيبة؟

عقدت يداي ونظرت لعيناه بقوة من غير ان اهتز. بينما 

تجعد حاجباه بخفة، بينما يبادلني التحديق بنظرة هو 

 ظالمية .

 

انقبض فكه بقوة صاراً على اسنانه كأنه يمنع نفسه من 

قتلي بصعوبة. احاط ذراعه فجأة حول خصري ساحباً 

 اياي له الصطدم به بخفة.

 

مد ذراعه االخرى ليمسك بمقبض الباب. هل سيلقي بي 



؟ اال يفترض ان خارجاً بنفسه؟ الم يقل انني رفيقته

 يعارض ذئبه؟ ال لحظة.. هناك شخص ما خلف الباب!

 

فتح الباب بينما ضيق ذراعه حولي الرفع يداي كرد فعل 

ممسكة به.. لكنني سرعان ما ازلتها بحرج، يا رجل اذهب 

وارتدي قميصاً او اي شيء، وكون جسده مبنياً يزيد 

 الطين بلة.

 

برة مخيفة ارسلت "لوسيل ماذا تريد؟" نطق اليكساندر بن

القشعريرة لعامودي الفقري باكمله.. اهذا تأثير الرفيقة 

 على المستذئب؟ يال لوسيل المسكين.. لحظة، لوسيل!

 

فتحت عيناي باتساع الدير رأسي وانظر باطراف عيناي، 

لتقع على ذلك المتصنم مكانه. يده معلقة في الهواء وعيناه 

 حيح؟نصف متسعتان.. هو لم يسمع ما قلته، ص

 



اشاح بعينيه بعد ثواني وانزل يده لينظف حلقه بعدم ارتياح 

بسبب هذا الموقف الغريب. "اممم.. انه بشأن الساحر لكن 

 يمكنني العودة الحقاً.." بدى وكأنه سؤال اكثر منه اقتراح.

 

اللعنة.. كنت اعبث بهذا الرفيق اللعين لم اخطط لخلق 

 سوء فهم ونية قتل داخل اي احد.

 

لم اعني ما قلته حقاً.." قلت مخاطبة لوسيل على عجل "انا 

محاولة توضيح سوء الفهم، ارتخت يد اليكساندر قليالً 

وبدى كأنني ارفض لوسيل قبل ان اعترف حتى.. النه 

 رفع حاجباه باستفهام، وتعابير وجهه بدت باردة.

 

لكن تعابيره فجأة تبدلت وارتفع طرف فمه بابتسامة 

باللون االحمر للحظة.. ال يعجبني غريبة، لمعت عيناه 

 هذا..

 



فتح فمه راداً على كالمي باستفهام مصطنع، "اتعنين بانك 

كنت تعبثين بااللفا؟" كانت نبرة صوته فضولية لكنني 

استطعت قراءة ما بين السطور.. انه حتماً يريد توريطي 

 مع االلفا الخاص به.

؟ صحيح!.. كيف الليكساندر ان يكون االلفا لشيطان

الشياطين حتماً ال تمتلك الفا وال تخضع لسلطة كائنات من 

نوع اخر غير جنسهم. وذلك االشقر.. حتماً شعرت بانه لم 

يكن شخصاً عادياً وكان من الغريب انني لم استطع تحديد 

 نوعه.. هذا لم يحدث سابقاً!

 

نظرت الى لوسيل بغضب بادي على وجهي، ابتسم 

نع، "او ربما انت بوجهي بسخرية ليعلق بلطف مصط

تكرهينني لسبب ما وتريدين استغالله للتخلص مني.. لونا، 

استغالل رابطة المستذئبين عمل مشين." لم يبدو انه 

 يسأل.. لكنني حتماً بت اكرهك االن.

 

اشتدت قبضة اليكساندر اكثر ليخاطب لوسيل بهدوء بارد، 



"لوسيل.. اذهب واسترح لالن، اخبرني في الصباح عما 

 ه."وجدت

بدى لوسيل لوهلة شبه متفاجئ لكنه سرعان ما رد بشبه 

ابتسامة، "حسناً الفا." رمقني بنظرة ساخرة قبل ان تتحرك 

 قدماه مبتعداً.

 

 

لعنت بين انفاسي، لما اشعر ان غضب اليكساندر االن قد 

 ازداد عن السابق؟

 

اغلق اليكساندر الباب ودفعني بخفة اتجاهه ليصطدم 

ناي له لالعلى لتلتحما بعينيه شديدتا ظهري به. رفعت عي

السواد.. ان االسود حتما يليق به.. لكن الموقف ال يسمح 

 لي بالتأمل.

 

نطق بصوت بارد، "اتجرئين على استغاللي؟" فتحت فمي 



ألجيب لكنه قاطعني بنبرته الباردة الجادة، "هل ترغبين 

 مني ان اقطع لسانك بهذه الشدة؟"

 

جاداً حقاً! "هذا لن ينفع..  اتسعت عيناي بدهشة، بدى

 احتاجه لشتمك." اجبت بجدية مشابهة، لتزداد حدة عينيه.

 

بدت هالته وكانها تزداد.. حسناً، هذه اشارة سيئة ربما 

 يجب ان ابدأ بتعلم ما يجب ان اقوله وما ال يجب ان اقوله.

 

ابتلعت ما بحلقي، ربما استطيع ازالة مشاعره الغاضبة 

حاولت التركيز على مشاعره لكنني لم كما يفعل مايكل.. 

 استطع، شعرت بالتشتت.

 

رفعت يدي ببطئ الضعها على جانب وجهه بهدوء وخفة، 

نظرت بعمق في عينيه وحاولت التركيز على سحب كل 

 مشاعره السلبية وليس فقط غضبه.



 

وبدى االمر ينجح حقاً، لكنني عقدت حاجباي بضيق ما ان 

وة. )الغضب.. الوحدة.. اجتاحتني مشاعره السلبية بق

التعب..الغيرة.. القلق..( كانت كثيرة للغاية، هل حقاً كان 

 كل ذلك بداخله وحده؟

 

بدأ غضبه يذهب وتعابير وجهه تهدأ وجسده المتصلب 

يسترخي. ازلت يدي بعد عدة ثواني، واخرجت نفساً 

 متقطعاً من بين شفتي.

 

بهدوء لما اشعر بانني بالكاد اقف على قدماي؟ نظر لي 

ليقول قاطعاً الصمت، "ما الذي فعلته االن؟ اشعر 

 باالرتياح فجأة."

 

ابتسمت شبه ابتسامة بوجهه، يسرني ان قوتي لها على 

االقل فائدة واحدة. فرقت شفتاي الجيبه لكن قدماي لم 



 تعودا تحمالنني.

 

لف ذراعه حولي اكثر ليمنعني من السقوط. اغلقت عيناي 

يء يتخبط داخلي.. وكان شعوراً بألم وانا اشعر وكأن ش

 مؤلما حقاً.

 

هل هذا بسبب ان جزئي االخر لم يتقبل تلك المشاعر التي 

 اخذتها من اليكساندر؟

 

"كاناليا؟" استطعت الشعور بقلقه من نبرة صوته. ارجوك 

 ال تقلق بالكاد اخذت قلقك االن.

 

"انا بخير. انه فقط.. انني لم افعل ذلك من قبل." اجبته 

 .بهمس

 "فعلتي ماذا؟" سأل بفضول

 



 رفعت عيناي له الجيبه، "ازلت مشاعرك السلبية."

 

حدق بي لوهلة.. بعمق.. ومشاعر غريبة. وما قاله تالياً 

جعل من عيناي تتسعان بصدمة شديدة، "ال اعلم لما 

 حصلت على رفيقة رائعة ال استحقها."

 

ماذا؟! "لما تقول ذلك؟" خرج السؤال من بين شفتي قبل 

ان ادرك، ليبتسم ابتسامة خفيفة بدت لي كل شيء اال 

 ابتسامة.

 

 قال مغيراً الموضوع، "يجب ان تعودي للنوم.."

 

فجأة تذكرت ما رأيته حين لمس يدي في الكافيتيريا 

 سابقاً.. هل گان ذلك ما دفعه لقول ذلك؟؟

 

 



سحبني لنتجه لسرير، حسناً ان فكرة العودة للنوم ليست 

 ء، انا اشعر باالرهاق.بذلك االمر السي

 

ابعد يده عني الشعر باالنزعاج. لكن سرعان ما استبدل 

 باالستغراب.. لما اشعر باالنزعاج النه ابتعد عني؟؟

 

دخلت إلى السرير بتعب شديد الغمض عيناي.. ليس مهماً 

سأفكر بذلك الحقاً. وسرعان ما شعرت بيده تلتف حولي 

 ليلتصق ظهري بصدره العاري.

 

التوتر وعدم االرتياح، ليهمس بقرب اذني بعد ان  اجتاحني

شعر بتصلب جسدي. "اهدئي كاناليا.. سأكون بقربك ولن 

تصيبك الكوابيس ككل مرة.. فقط استرخي واغمضي 

 عينيِك."

 

هدأت شيئا فشيئا وشعرت بالنعاس يسحبني اليه، لكنني 



 استطعت الهمس بتساؤل له، "ككل مرة."

 

ر بالدفئ وانفاسه الدافئة الهادئة احكم يده حولي اكثر الشع

 تضرب اذني، وهو حتى لم يجب على سؤالي..

 

 ومع ذلك غرقت في نوم عميق..

 

*＊✿❀ ❀✿＊* 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

ارتديت بنطال جينز وقميص باللون االسود الخرج متجهة 

احيانا يكون هذا اليوم من لبيت المجموعة مع والداي. 

االسبوع االسوء، من المزعج تناول االفطار مع نصف 



 المجموعة.. االنر ليس شخصياً.. لكنه غير مريح.

 

الحضور ليس اجبارياً.. لكن والداي ما كانا ليفوتا اي 

 شيء له عالقة بااللفا.

وخاصة اليوم، بسبب تلك اللونا المتوحشة لن يفوتا فرصة 

وجه. تنهدت بداخلي، انا قلقة حقاً من اذا رؤيتها وجها ل

اكتشف االلفا ما فعله والداي بها وما سبباه من حريق في 

المجموعة.. وليس هذا فقط، بل قتال ذلك الفتى الذي يتنمر 

عليه الجميع.. لم يجدا غير ذلك الفتى المسكين الذي يهتم 

 االلفا به بشكل شخصي.

 

سارة والداي، صحيح اتمنى اال يكتشف االمر.. ال اريد خ

 انهما قاسيان لكنهما ال زاال والداي.

 

ما ان دخلنا بيت المجموعة حتى صدمتني ضجة المكان، 

كان القادمين اضعاف من كانوا يأتون من قبل.. اكل 



 هؤالء جاءوا لرؤيتها..

 

 انها متوحشة.. ليس عليهم الحكم من مظهرها فحسب..

وسرعان ما  فجأة خطرت ببالي فكرة البتسم باتساع..

 اتجهت للمطبخ بخطى مسرعة، لن تفلتي مني االن.

 

»»————> 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

استيقظت بانزعاج بسبب طرقات الباب، بجدية ماذا تريد 

 امي منذ الصباح؟!

 تأفأفت بانزعاج، ثم فتحت عيناي ما ان تذكرت انني لست

في منزلي، بل في غرفة اليكساندر. ادرت رأسي للخلف 



الجد السرير فارغ.. ان الوقت ال زال مبكرا بالفعل، هل 

 يستيقظون دائماً هكذا يا له من تعذيب.

 

وصلت اذناي طرقات الباب مجدداً، العتدل على السرير 

 سامحة أليٍ كان خارجاً بالدخول.

 

الخير كاناليا،  دخلت اوفيليا وهي تبتسم باتساع، "صباح

هل نمت جيداً؟" سألت بنبرة لطيفة البتسم لها وارد بهدوء 

 متجاهلة سؤالها، "صباح الخير،" ونعم نمت جيداً جدا..

كان النوم دافئاً هذه المرة. على وجهي ابتسامة خفيفة 

لتقهقه اوفيليا معيدة انتباهي لها. "ماذا؟" سألت باستغراب، 

تسامتها المتسعة من الظهور لتنفي وال زالت تحاول منع اب

 بفشل.

 

اكملت متجاهلة ردة فعلها، "بالمناسبة شكرا العارتي 

هاتفك، لم اعده لك البارحة." خرجت من السرير، المسك 



 بهاتفها الموضوع جانباً على الطاولة وامده لها.

 

 امسكته لتومئ لي قائلة، "هذا واجبي لونا."

ب ما دعوتي به هذه المرة علمت ما تقصده باللونا ولسب

 بدت غريبة للغاية، وغير مريحة.

 

اكملت بتساؤل وهي تنظر لما ارتديه، "لكن الم اعطيِك 

ثيابي البارحة؟" فتحت شفتاي الجيبها لكنها رفعت يدها 

فجأة تلوح ووجهها اصبح شديد االحمرار. "اسفة اسفة، ال 

 داعي الخباري انه شيء خاص بك انت وااللفا."

 

حت عيناي بصدمة عندما ادركت ما كانت لحظة.. ماذا؟ فت

 تعني، الرفع صوتي بعدم تصديق، "لم يحدث اي شيء.."

 

"نعم حسناً حسناً ، اذهبي واغسلي وجهكي االن واسنانك 

وسوف احضر لك ثياب اخرى." دفعتني باتجاه حمام 



 الغرفة وال زال االحمرار يكتسح وجهها.

 

حمام لكي "لم يحدث اي شيء حقاً.." صرخت من داخل ال

تسمعني، لكن سرعان ما سمعت صوت الباب يغلق. يال 

 هذا االحراج.

 

فتحت صنبور الماء الغسل وجهي واغلقه، ثم جففته 

بالمنشفة. نظرت للكأس الذي يحتوي على فرشاة اسنان 

 واحدة.

 

نظرت لها بهدوء وتفكير، هل يجدر بي استخدام فرشاة 

 اسنانه؟ اعني.. هو استخدمها من قبل..

 

يا يكن. سحبتها مزيلة كل االفكار الغريبة من رأسي.. هو ا

 لن يمانع انا رفيقته في النهاية.

 



وضعت القليل من معجون االسنان، البدأ تنظيف اسناني. 

توقفت بعد عدة ثواني متنهدة بعدم راحة، لما اشعر وكأنني 

 اقبله؟

 

نظرت لنفسي لثواني في المرآة المقابلة وانا اتخيل نفسي 

ي اقبله. هززت رأسي بقوة الزليها من فمي بسرعة، وكأنن

 غسلتها وارجعها مكانها.

 

البد ان هناك شيء خاطئ معي. غسلت فمي وخرجت من 

الحمام لتدخل اوفيليا. اتجهت نحوي مبتسمة لتمد لي ثياب 

 بدت خفيفة.

 

اخذتها الشكرها، "سأنتظرك في الخارج ما ان تبدلي 

 ثيابك." اومأت لها باستغراب.

 

ما ان خرجت، اتجهت لسرير الضع الثياب عليها. خلعت 



ثياب اليكساندر، ثم تناولت القطعة االولى من السرير، 

 كان بنطال جينز ضيق.. حسنا ايا يكن.

 

ارتديته المسك القطعة الثانية وانظر لها بحاجب مرفوع.. 

قميص خفيف بنصف اكمام.. أتمزح معي؟ الجو بارد 

في، اال يوجد اي شخص كاللعنة وتحظر لي قميص صي

 هنا يملك ثياب دافئة على مقاسي؟

 

القيته على السرير التجه لخزانة اليكساندر الكبيرة وافتحها 

 بحثاً عن اي سترة دافئة، ان كان يملك واحدة.

 

وجدت واحدة بلون اسود جميل.. هذا الرجل لديه ذوق 

جميل. اخذتها الدخل رأسي بها ثم يداي. ثنيت االكمام 

 مناسبة. كبيرة قليال لكن اهم شيء الدفئ.لتصبح 

 هو حتماً لن يقول شيئا صحيح؟ انا رفيقته بعد كل شيء.

 



اتجهت للباب الخرج، نظرت لي اوفيليا للحظة لتبتسم 

محاولة منع نفسها من االبتسام، لتتورد وجنتيها بلون 

 وردي خفيف..

 

 واللعنة الى اين جرفها خيالها االن؟؟

 

" قال بلطف لتمسك يدي وتسحبني خلفها "هيا، لقد تأخرنا.

. 

 

 "تأخرنا على ماذا؟"

 اجابت ببساطة، "على االفطار."

 

✧･ﾟ: *✧･ﾟ*: 

.................................................... 

 



"الفا ما الذي يحدث؟" صرخ رجل ما بعصبية، بينما ننزل 

 انا واوفيليا من اخر درجات نحوهم.

 

ر من االشخاص وجميعهم ينظرون كان يقف هناك الكثي

 الى ذلك المشهد بصمت...

 

كان اليكساندر يقف ببرود ينظر لرجل في متوسط عمره 

ربما اربعيني او خمسيني، يمسكه رجالن ضخما الجثة 

 ويبدو غاضبا بشدة.

 

بجانب اليكساندر وقف لوكا وثيو ومعلم التاريخ كاليدس.. 

 لم ارى هذا المعلم البغيض منذ فترة.

 

وقف بقرب الرجل الغاضب امرأة تبدو وكأنها تمثال من و

 العصر الفكتوري، وال يبدو اي مما يحصل كأنه يعنيها..

وتلك الشقراء المزعجة المدعوة فيونا تقف خلفهما على 



بعد مسافة تضع يدها على فمها بخوف وعيناها تلمعان 

 موشكة على البكاء.

 

 "ما الذي يحدث؟" همست الوفيليا بفضول.

 

تهمس لي دون ان تنظر، "اترين ذلك الرجل؟ انه الطبيب ل

الرئيسي للمجموعة والمرأة بجانبه التي ال يبدو انها تأثرت 

بما يحدث هي زوجته وهما يكونان والدا فيونا.. التقيتها 

 سابقاً تلك الشقراء في الخلف،"

 

ابتلعت ما بحلقها بتوتر مكملة، "في ذات اليوم الذي 

ق هنا في المجموعة.. اعني خطفتي فيه حدث حري

منزلنا.. واتضح بانهما من افتعاله.. انتهى امرهما.." 

 انهت كالمها بخوف..

 

يال الغرابة!! اهي مجرد صدفة كون ذلك الحريق حدث 



 بذات يوم اختطافي؟؟

 

ابتسم المعلم كاليدس بلطف مزيف قائالً، "الذي يحدث هو 

أهتم بك انك ستتفضل في ضيافتي في السجن.. ال تقلق س

 جيداً." ارتجف ذلك الرجل ولسبب ما ارتجفت انا ايضاً.

 

 ارغب بمعرفة ماهية ضيافته.

 صاح الرجل بارتجاف، "الفا، لما تعاملوني هكذا؟"

"ال احد يتجرأ على خيانة االلفا اليكساندر.. وال احد يتجرأ 

على قتل احد من قطيعي.. ستندم بشدة لما فعلته كوين." 

 قسوة وبرود، لوهلة بدى شخصاً اخر .تكلم اليكساندر ب

 

عم الهدوء فجأة وصمت الجميع. اتسعت عينا الرجل 

بصدمة ليقول بذات صدمة، "ماذا؟ ...عن ماذا تتحدث.. 

 انا طبيب هنا اقتل من؟!"

 



استدار ذلك الرجل فجأة نحو فيونا جاعالً من الصدمة 

تحتل وجوه الجميع وهي اكرهم. "فيونا!! هل فعلتي شيئا 

 ياً مجدداً لتحصلي على االلفا؟؟"غب

 

نظرت فيونا بعيناها المتأللئة باتساع لما يقوله والدها. 

 "ماذا؟" بدى كان الكلمة خرج بصعوبة شديدة.

 

تكلمت المرأة الفكتورية ببرود قائلة، "فيونا يا غبية ما 

 الذي ورطتنا به؟"

 

نظرت فيونا بصدمة لهما لتقول بنبرة غير مصدقة 

ع كل من حولها، "اتقدمانني االن كبش فداء متجاهلة سما

 الفعالكم؟"

 اتسعت عيناي بصدمة... لما يبدو هذا الموقف مألوفاً؟

 

.................................................... 



 

 ♡ꉂ(ˊᗜˋ*)هاي قايز 

 

 ��❤❤اخبارك 

 

 كيف شفتم البارت؟

 

ن شعوركم بموقف فيونا؟ كانت قلقة للغاية على والديها م

 اليكساندر لكن ما الذي سيحدث لها االن؟ هل تستحق ذلك؟

 

 كاناليا ومواقفها مع اليكساندر ولوسيل؟

 

 ردة فعل لوسيل بتوريطها مع اليكساندر؟

 



قدرتها على التحكم بالمشاعر السلبية مثل مايكل، هل 

 يستطيع لوكاس ذلك؟؟

 

و شكرا للجميع على دعمكم روايتي وسعيدة بتعليقاتكم 

 ❤❤م هنا ووجودك

 

 الشخص اللي عرف اسم معلم التاريخ هي

leenleen ✧･ﾟ* :✧･ﾟ*: 

 

وخبر اخر، كنت بدي احط تفاصيل اكثر بالبارت لكن 

الوقت ما اسعفني لهيك بنزل بارت يوم الثالثاء بس ال 

 ��❤�😅�تتوقوا بيكون طويل 

 

وسؤال البارت هاد ايش كان اسم الطبيب اللي عالج ذراع 

 كاناليا؟



 وبس

ن فعل ذلك؟ من قتلهم؟" صرخ رجل بعصبيه حالما "م

 دخل ورأى جثتان ملقيتان ارضاً بإهمال.

 

كان الرجل رغم كبر سنه وشعره االشيب، اال انه كان 

وسيماً، وعينيه الخضراوان احتدتا ببريق عاضب وهو 

 ينظر للمشهد امامه.. مشهد شنيع للغاية.

 

ماء سوى فتاة لم يكن في تلك الغرفة البيضاء الملطخة بالد

صغيرة ذات خمس سنوات ووالدتها التي تبدو شبيهة بذلك 

 الرجل تماماً.

 

فتحت الفتاة الصغيرة عينيها بعينان دامعتان لتقول بشفتيها 

 المرتجفتان، "امي قا..."

لكن سرعان ما اوقفتها امها عن الحديث بصفعة قوية 

 ادارت وجهها الشاحب الصغير جانباً بقوة.



 

 جدداً بها وقد ازداد غضبه، "كاثرين.."صاح الرجل م

قاطعته بارتجاف مزيف ونبرة صوت شبه قوية، "ابي.. 

لقد قتلتهم، جاءا ليناقشا شيئا معي لطنها قتلتهما.. ارأيت، 

اخبرتك انها وحش وال يجب ان نتورط باحضارها هنا.. 

 ماذا سنقول للمجنحين حين.."

 

اللعينة. صرخ الرجل بقوة وغضب عارم، "اخرسي ايتها 

ان كان يجب ان يالم احد.. سيكون انت، اتبعت ذلك 

الرجل بكل قواك العقلية وخنتي جنسنا واالن تأتين 

 لتعلميني ما يجب ان افعله وما ال يجب ان افعله؟"

 

صمتت كاثرين والغضب يغلي في كيانها. اكمل والدها 

قائالً ببرود وقسوة، "ان دعوتها بالوحش ثانيةً او اهنتها.. 

قتلك كاثرين، يجب ان تكوني ممتنة النك ال زلتي على سأ

قيد الحياة لالن بعد كل ما فعلته.. والعشيرة، لن تعلم بأي 

 من هذا وال بشأن كاناليا الصغيرة هل فهمتي؟"



انهى كالمه بقوة لتومئ برأسها وعيناها تلمعان موشكة 

 على البكاء، ثم همت بالمغادرة بسرعة.

دوء ليتنهد متمتماً بعدة لعنات تحت نظر جد الطفلة اليها به

 انفاسه، ثم نادى بصوت صارم. "هيكلر."

 

ظهر رجل ذو بنية جسد متوسطة، وشعر بني كالشوكوالة 

 وعينان بندقيتان قائالً باحترام شديد، "سيدي!"

 

"خذ كانا من هنا الى غرفة اخرى وابقى معها حتى آتي." 

يرة قائالً بنبرة ردد الجد، ليوجه نظرة اخيرة لكاناليا الصغ

حنت قليالً، "صغيرتي سأحل االمر، ولن تؤذي احد مرة 

 اخرى." ثم غادر دون ان ينتظر اي رد فعل منها.

 

شدت الطفلة على قبضة يديها لتمنع نفسها قدر االمكان من 

البكاء. تمتمت تحت انفاسها بألم، "لم افعل ذلك.. لم اقتل 

 احداً."



 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

جميعاً للسجن، كاليدس حقق معهم ثالثتهم." قال "خذوهم 

اليكساندر بنبرة قاسية شديدة البرودة مخرجاً اياي من 

 ذكرياتي.

 

وجهت نظري نحو فيونا، التي تنظر لوالديها بعدم تصديق 

ثم لمن حولها. الجميع يوجه لها نظرة اتهام.. لم يبدو ان 

حتى تلك  احداً سيقف بجانبها او يدافع عنها امام االلفا..

 الفتاة التي دائماً ما تلتصق بها.

 

قبضت يدي بضيق، هذا ليس من شأني.. انهم مجموعة 

 واحدة ويعلمون حتماً ما يفعلون.

 

"الفا.. انا لم افعل شيئاً." نطقت فيونا برجاء، لتعلو 



الهمسات عنها.. يبدو انها لم ترجو احداً من قبل.. حتى 

 االلفا الخاص بها.

 

السافلة انظري الى اين اوصلتنا اخرسي "فيونا ايتها 

فحسب واطلبي الرحمة والصفح.. الفا ارجوك اعذر ابنتي 

على تصرفها الغبي." قال والد فيونا بعار.. وبدى ان 

 الجميع صدقه.

 

اتسعت عينا فيونا وهي تنظر لوالدها ولم تخرج اي كلمات 

من حلقها.. بدى وكأن كل الحلول او اي امل من اثبات 

رطها قد زال.. كأن العالم وقف بوجهها مرة عدم تو

واحدة.. حتى عائلتها قررت اخذ الجانب الذي سينتصر اياً 

 كانت هوية الخاسر.

 

اشار اليكساندر برأسه بكل برود. اهذا حقاً اليكساندر 

نفسه؟ لما يبدو مختلفاً للغاية؟ امسك احد الرجال بذراع 

 فيونا بقسوة.



 

جودين لاللتفات نحوي، القول فجأة مجبرة جميع المو

"انتظروا،" وجهوا لي نظرات االستغراب والتساؤل 

والدهشة، السمع بعض الشهقات والهمسات عن ارتدائي 

سترة االلفا الخاص بهم وعن هويتي بينما بعضهم انتظر 

 بفضول ما سأقوله.

 

تجاهلتهم جميعاً النظر الليكساندر، كان ينظر لي بطريقة 

 ود لم يفارقاه للحظة.غريبة لكن الهدوء والبر

 

تنهدت بانزعاج، ال استطيع التراجع االن.. كيف سيبدو 

مظهري ان فعلت على اي حال. سرت بهدوء نحوها 

 بحاجبين شبه معقودين والبرود يحتل مالمحي.

 

ما ان مددت يدي لها حتى جفلت متراجعة للخلف، رمقتني 

بنظرات خائفة الشعر بأستغراب من حولنا.. حتى 



 در.اليكسان

ادرت عيناي ونطقت ببرود موجهة كالمي لها، "استطيع 

معرفة ان كنت فعلت ذلك ام ال.." قبضت يدها بقوة 

 وانزعاج، الوجه كل تركيزي لها...

كانت تقف فيونا امام والدها بصدمة.. ضحك والدها 

بسرور موجهاً حديثه لوالدتها، "لم يبقى سوى ان يتخلص 

البشرية ثم االلفا لن مصاصو الدماء المقرفون من تلك 

يكون له رفيقة بعد االن تقف في منتصف ما خططنا له 

 لسنوات."

 

تقدمت فيونا قائلة بهلع، "ابي.. هل قتلت ذلك الفتى.. 

 ديريك؟ انت لم تفعل صحيح؟ قل انك كنت تمزح."

 

رمقها بغضب طفيف وقسوة قائالً، "منذ متى امزح معك.. 

 نفعال؟"انه مجرد فتى صغير لما كل هذا اال

 



فتحت فيونا عينيها بصدمة شديدة قائلة بعصبية، "نعم انه 

مجرد فتى صغير كيف تقتل فتى صغير بدم بارد.. ثم اال 

 تعلم ان االلفا يهتم المره كثيراً؟ اال تفكر بدماغك؟"

انهت فيونا كالمها بعدم تصديق، لتتلقى لكمة قوية اسقطتها 

على قول ذلك  ارضاً بقوة. "ايتها السافلة كيف تجرؤين

 لي؟!"

ابعدت يدي بصدمة عنها.. هم من حاولوا قتلي!! لم اقابلهم 

في حياتي ومع ذلك حاولوا قتلي؟ ولماذا؟ النني رفيقة 

 االلفا خاصتهم!!

 

 

هم من تسببوا بما حدث لي تلك الليلة وما حدث لوكاس 

 ومايكل..

 

ادرت رأسي ناحية الرجل العجوز اللعين الرمقه بغضب 

اقتليه..اقتليه.. لقد عانيتي بسببه..' تغلغل ذلك مكبوت. '



الصوت داخل رأسي، اعترتني رغبة عارمة في نزع 

 حنجرة هذا اللعين وحرقه.

 

"لونا!" اخرجني صوت لوكا الفضولي من صراعي 

 الداخلي عن كيفية قتله. نظرت له ثم الليكساندر بجانبه.

 

هدت بدى اليكساندر هادئ للغاية منتظرا ما سأقوله. تن

بداخلي مبعدة ذلك الصوت بصعوبة. "هي لم تكن تكذب.. 

 لم تقتل الفتى المدعو ديريك."

نظر لي لوكا وثيو وذلك المعلم بدهشة بينما لمحت شبه 

 ابتسامة على شفتي اليكساندر!.. هل ابتسم لما فعلته تواً؟

 

صاح العجوز الطبيب بغضب، "انت مجرد بشرية ما 

 نعرفها اكثر منك."ادراِك؟ انها ابنتنا ونحن 

ابتسمت بسخرية قائلة، "اذا وشيت بها من سيكمل 

 مخططاتك؟ اهي زوجتك؟"



قطب العجوز حاجبيه بغضب كبير الكمل بذات السخرية، 

"ام انك ستستخدم مصاص دماء اخر؟" ابتسمت بسخرية 

في وجهه، ولسبب ما احببت التالعب بمشاعره السلبية. 

 حينما يغضبون.. يكشفون.

 

السافلة.." صرخ الرجل العجوز منقضاً علي  "ايتها

بغضب عارم، لكن وجهه التصق باالرض في ثوان قبل 

حتى ان يصل الي، مرسالً الصدمة الى جميع من هنا بمن 

 فيهم انا.

 

"ايها اللعين كيف تجرؤ على محاولة الهجوم على شقيقتي 

ونعتها بالسافلة؟" ظهر لوكاس من الالمكان، واضعاً قدمه 

 س ذلك العجوز.على رأ

 

"لوكاس!" نطقت بدهشة لكنه فقط تجاهلني لينظر اتجاه 

اليكساندر بابتسامة ساخرة قائالً، "اوه الفا انت هنا.. لم 

اعلم بذلك بالكاد الحظتك واال لم اكن الطرحه ارضاً 



 قبلك."

هل هو احمق؟ يشتم االسد في عرينه؟ في لحظات كان 

بذات االبتسامة  اليكساندر امامه ليبتعد لوكاس للخلف

مبتعداً عن ذلك العجوز. رمقه اليكساندر ببرود وهالة 

 مرعبة، ليشير لرجاله باخذهم.

 

توجه احدهم لفيونا ليمسكها، اوقفه اليكساندر قائالً ببرود 

دون ان ينظر له، "دعها هي." اومأ ذلك الرجل ليأخذوا 

 العجوز وزوجته خارجاً.

 

حاجب مرفوع ونبرة تقدم اليكساندر من لوكاس قائالً ب

مرعبة، "قلت لي بأنك بشري رفيق مستذئبة قتلت على يد 

 روجز؟"

قهقه لوكاس باستمتاع، رفع كتفاه بحركة عفوية قائالً 

بالمباالة وسخرية، "حسناً، تلك الكذبة لم تنجح هل 

 فعلت؟"



 

صر اليكساندر على اسنانه بغضب مكتوم، حسناً حسب ما 

من انه سينقض عليه.. لكنه رأيته عليه قبل قليل كنت الخ

 لم يفعل.. هل هذا بسببي؟

 

حاولت تغيير الجو الذي ساد قائلة للوكاس، "لوكاس، كيف 

 وصلت لهنا؟"

 

لكنه جعل الوضع اسوء قائالً، "اؤالئك المستذئبين على 

الحدود كان من السهل المرور من خاللهم دون حتى ان 

بذات  يالحظوا،" ادار رأسه ناحية اليكساندر قائالً 

 االبتسامة، "لم يكونوا جيدين كفاية."

 

وضعت يدي على وجهي باحباط، هذا كثير. انتبه لوكاس 

لذراعي المصابة ليصرخ متجاهالً االلفا ويمشي ناحيتي، 

 "ماذا حدث لذراعك واللعنة؟"



 

عقدت حاجباي النظر له بهدوء، رفع حاجباه محركاً فمه 

عدم رضى ثم رفع بماذا؟ . نظر لي مطوالً ليدير عينيه ب

يديه باستسالم. وضع ذراعه على كتفي ليتكئ عليها 

 مخاطباً اياهم، "حسناً، الم تأكلوا بعد؟ النني جائع.."

 

 وضعت يدي على وجهي بأحباط.. انه غير طبيعي بالمرة.

 

ちわ～v(￣∇￣)v 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

ا ذاك واضعاً قدمه على رأس والدي.. ليفقد جاء شقيقه

 والدي وعيه..



نظرت لوالدي المطروح ارضاً بال حراك.. ثم لوالدتي 

التي تنظر له ببرود شديد وبال اي تأثر لما وصلت له 

حالنا. هذا ليس غريباً، هي لم تكن رفيقة والدي المقدرة 

 بعد كل شيء ولطالما تصرفت هكذا..

 

ة؟ منذ متى بدأ كل هذا؟ منذ متى كيف وصلنا لهذه الحال

 انحرف والداي عن طريقهما؟

 

حقيقة أن شخصاً حاولت جاهدة التخلص منه وقف بجانبي 

وحماني بينما عائلتي التي تسري دمائهم في عروقي.. 

 فضلوا التخلص مني.. كما الجميع..

 

كنت اعلم انهم ال يحبونني لكنني لم اعلم انهم سيتخلصون 

. حتى ان كانوا يعلمون بانني لم افعلها.. مني بهذه الطريقة

سيفضلون الصمت على الوقوف بجانبي، حتى من ظننتها 

 صديقتي الوحيدة.



 

امر االلفا باخذنا لسجن القطيع. لم اقاوم هذه المرة، كنت 

اشعر بالعار لكل ما فعله والداي.. اردت ان اختفي 

 بسرعة.. حتى لو عنى ذلك دخول سجن كاليدس.

 

" نطق االلفا التعجب، هو صدق اللونا ورغم "دعها هي.

 انه علم ان ما فعلته االن ليس بشرياً اال انه وقف بجانبها..

 

ما الذي كنت احاول حاهدة فعله طوال الوقت.. كانت هي 

رفيقته... بالطبع سيقف بجانبها. كما كان سيفعل رفيقي لو 

 لم اكن ملطخة بوحل قدري كأبنة لهم.

 

هم وتغيير ما يحدث، لكن لطالما لطالما حاولت تغيير

انتهى بي االمر باضلع مكسورة.. لم يكن لدي خيار.. لم 

 امتلك واحداً..

 



بعد ان تركني الحارس.. غادرت من فوري نحو ما 

 يفترض به ان يكون منزلي..

ما ان خرجت حتى ضربت رائحته الجميلة انفي، التوقف 

وارفع عيناي بدهشة. سقطت عيناي داخل عيناه 

 خضراوان الجميلتان.ال

 

كان يقف هناك ينظر نحوي بركود.. وفي تلك اللحظة 

اردت البكاء اكثر من اي وقت اخر. وببساطة هو اعاد 

نظره للداخل.. ناحية شقيقته.. اال يكفيها شقيقها الهمجي 

 بالداخل ورفيقها االلفا.

 

اردت بشدة ان احتضنه واقول له انني لم ارد ذلك.. لكنهم 

تي الوحيدة ولم استطع التخلي عنهم.. لكن من كانوا عائل

 الواضح ان الشعور لم يكن متبادالً.

 

اريد ان اخبره بانه لم يعد لدي اي شيء، وانني فقدت كل 



شيء قبل حتى ان امتلكه.. وان يربت على شعري قائالً 

 بانني املكه.. لكن االحالم بالمجان اليست كذلك؟

 

ال يراهم وهممت  انزلت رأسي ما ان سقطت دموعي لكي

مسرعة متجاوزة اياه نحو المنزل.. حيث لن يستطيع احد 

 رؤية فيونا كوين المحطمة.

 

(｡•́︿•̀｡()｡•́︿•̀｡) 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

بطريقة ما كنا نجلس جميعاً في قاعة كبيرة مليئة 

خالبة للغاية. كانت الطاوالت  بالطاوالت، ومزينة بطريقة

 مليئة بالطعام الخاص باالفطار والجميع يأكل بهدوء..



 

وبالمناسبة لوكاس ومايكل ايضاً يجلسون بجانبي لوكاس 

يأكل بال اي حرج بينما مايكل اطتفى بشرب كأس الماء 

 ببطئ.

كان اليكساندر يجلس على رأس الطاولة بجانبي.. لما 

 ؟!اشعر بأن الوضع خاطئ جداً 

 

كانت القاعة هادئة للغاية، والتوتر عم المكان بسبب ما 

حدث قبل قليل. اكلت بهدوء وبطئ. هل هو فقط انا ام ان 

 الطعام غريب قليالً؟!

 

 اعني.. طعم العجة غريب؟!

 

ابعدت هذه االفكار عن رأسي واكملت االكل.. ربما هم 

 يطهونها بشكل مختلف.

 



كة في ظهري والم توقفت فجأة بعدم ارتياح، شعرت بح

 خفيف وبرغبة قليلة بتدمير شيء ما بشكل غريب.

 

اتسعت عيناي بادراك.. ألسأل بقلق وهمس، "هل وضعتم 

 الكحول في الطعام؟"

نظر لي اليكساندر باستغراب، ليعيد نظره للطعام. قرب 

الصحن قليالً منه ليشتم ويقول باستغراب وهدوء، "نعم 

 هناك القليل!"

 

عر.. سابقاً تأثر مايكل بالكحول وظهر اتسعت عيناي بذ

 جناحاه فجأة. نظرت للوكاس الذي يحدق بي باستغراب..

لحظة لوكاس اكل ايضاً.. ال يبدو انه يشعر كما اشعر انا 

 االن.

وقعت الملعقة من يدي بينما ازداد االلم في نقطتين 

محددتين بظهري. القبض على ذراعي بقوة. ان ظهر 

 در بانني لم اخبره الحقيقة كاملة.جناحاي سيدرك اليكسان



 

وال اعتقد ان احد منهم سيظن بأن جناحان اسودان ينتميان 

 لمجرد مجنح.

 

ازدادت الحكة وااللم، ليهمس لوكاس بقلق، "كانا انت 

بخير؟" انزلت رأسي واغمضت عيناي محاولة السيطرة 

 على نفسي.

 

وضع مايكل يده على ظهري من خلف لوكاس الرفع 

بضيق لما اشعر به.. لما يصعب التحكم بنفسي؟  عيناي له

 لكن نظراته شبه الهلعة، اكدت شكوكي.. اللعنة.

 

 

 

 

.................................................... 



 

 ❤✋✋هاي فرندز 

 

 كيف شفتم البارت؟

 

 �💜�اتمنى تكونو جميعا بخير

 

 ونروح للبارت:

 

ضعها سيتحسن ام فيونا وما آل اليه حالها؟ هل تظنون و

 انها ستحاول التخلص من كانا؟

 

كاناليا وموقفها االخير؟ هل سيظهر جناحاها كما قالت؟ 

كيف ستكون ردة فعل اليكساندر؟ ولماذا لوكاس لم يتأثر 

 مثلها؟؟



 

 موقفها في انقاذ فيونا؟ هل تؤيدوها؟

 

 لوسيل.. اين اختفى؟؟

 بذلك؟ لوكاس يعشق اثارة غضب االلفا اليكساندر.. رأيكم

 

 مايكل وموقفه البارد اتجاه فيونا..

 

رأيكم بذكرى كانا؟ والدة كاناليا كاثرين بدى انها كانت 

 تحاول جاهدة اقناع والدها بالتخلص من كاناليا..

ذكر جد كاناليا شيئا عن كون والدتها هي من اخطأت 

 وذهبت خلف والد كانا.. ماذا تعتقدون قد حدث فعالً؟؟

 

والد كاناليا؟ النه سيكون قريبا ومن متحمس لظهور 

 جداااا.



 

 وبس

 ��دقيقة لكن اتمنى ينال اعجابكم ٢٦اعرف تأخرت 

 

 والشخص االول اللي حزر اسم الطبيب هي :

-___Candy___- ✧･ﾟ* :✧･ﾟ*: 

 

سؤال البارت هاد ما كان اسم الشاب الذي يعمل في 

 الكافيتيريا في المدرسة.. صاحب الغمازتين؟؟

 

احبكم واشوفكم بالبارت القادم ان شاءهللا  وبس يا حلوين

💜💜 

وقف مايكل بسرعة جاعالً انظارهم تتحول له، قال بجدية 

 على عجل، "كانا، اريد الحديث معك عن شيء مهم."

 



فهمت من نظراته الهلعة بانه يريد اخراجي من هنا قبل ان 

يخرج جناحاي. اومأت بأمتنان القف، "اال ترى انها 

 كا بهدوء مستغرباً.تأكل؟" قال لو

 

"انه امر مهم جداً ال يمكن تأجيله." اجاب مايكل بعجلة 

 ممسكاً ذراعي.

 

لكنني توقفت والتفت الليكساندر ما ان امسك بقبضة يده 

 ذراعي االخرى ليسأل بأهتمام، "هل انت بخير؟"

 

نظرت اليه بصمت، لو انها لم تكن غريزة ذئبه فحسب من 

نت تأثرت بشدة لهذا. ابتسمت اشعرته بأنني لست بخير لك

 بخفة ألومئ بايجاب.

 

افلت يدي بلطف اللحق بمايكل الذي يسحبني وراءه 

 بعجلة.



 

ما ان خرجنا من قاعة الطعام حتى التفت حوله بقلق 

وعجلة يبحث عن غرفة فارغة. تنفست بصعوبة محاولة 

السيطرة عليهما قدر المستطاع وكل دقيقة تمر تجعل 

 ، واظن مايكل الحظ ذلك بالفعل.االمر اسوء وأصعب

 

توجه بسرعة ناحية احد الغرف ليفتح بابها بسرعة ولحسن 

 الحظ لم يكن بها اي احد.. فجميعهم بقاعة الطعام.

 

دخلنا بسرعة ليفلت يدي ويغلق الباب خلفنا بسرعة. 

ابتعدت عنه بضع خطوات واخرجت انيناً متألماً، المرة 

ي كان وانا في الخامسة الوحيدة التي اخرجت فيها جناحا

في اليوم الذي التقيت فيه جدي الول مرة.. في اليوم الذي 

تركتني والدتي خلفها.. في اليوم الذي قتلت فيه أناساً 

 ابرياء..

 



خارت قدماي الجلس على االرض الباردة متألمة بشدة من 

خروج جناحاي. اقترب مايكل بسرعة منحنياً ليقول 

عمق وال تكافحي خروج بهمس، "كاناليا، تنفسي ب

 جناحيِك.. هذا سيجعل االلم اسوء فحسب."

 

اغلق عيناي وانا افعل ما اخبرني. اخذت عدة انفاس 

متقطعة السمه يتمتم بلطف، "احسنِت.. االن ارخي كتفيِك 

 ودعيهما يخرجان فحسب.."

 

اومأت بهدوء وقد خف االلم بعض الشيء. حاولت ارخاء 

بهما يخرجان.. ويتوقف االلم كتفاي قدر االمكان.. الشعر 

 اخيراً. تنفست بارتياح اخيراً.

 

الشعر بهدوء الغرفة ولم ينبس مايكل بحرف واحد الشعر 

باالستغراب. فتحت عيناي الوجههما نحوه، كان ينظر لي 

 بعينان متسعتان وفم مفتوح.



 

"مايكل!" نطقت باستغراب لكنه لم ينطق، بل اكتفى 

 حاي.. ما بهما جناحاي!بتحويل نظره بين عيني وجنا

 

نظرت من خلف كتفي محاولة النظر لجناحاي.. كانا 

كبيرين للغاية اكبر من جناحّي لوكاس ومايكل حتى، 

 شديدا السواد اكثر مما كنت اتذكرهما.

 

"جميالن للغاية." قال مايكل بذهول جاعالً مني اتساءل.. 

 هل يراهما كذلك حقاً!

 

ومايكل نحوه بسرعة  فتح الباب فجأة، لتتحول انظاري

ليدخل لوكاس على عجل مغلقاً الباب خلفه قائالً، "ماذا 

 حدث واللعنة؟ ... وااو.."

 

فتح فاهه هو االخر محدقاً بجناحاي بذات تعابير مايكل. 



قلبت عيناي مجيبة على سؤاله، "كان الطعام يحتوي على 

الكحول ولم اكن منتبهة لذلك.. كان عليك تحذيري يا لعين 

نت تستطيع ان تتحكم بنفسك فبعضنا ال." همست ان ك

 ببعض الغضب.

 

تحولت تعابير وجهه من الدهشة لالستغراب مبعداً نظره 

 عن جناحاي، "ولماذا احذرك؟" قال باستغراب وغير فهم.

 

هل يتكلم بجدية! سمعت قهقهة مايكل الخالية من المرح 

 ليقول للوكاس بغير تصديق، "نحن ال نخرج اجنحتنا عادة

ومن الصعب التحكم بها عند شرب الكحول.. نعتذر ايها 

 القوي."

 

عقد لوكاس حاجبيه باستغراب اكبر قائالً لمايكل، "انت 

 من ال تستطيع.. ما شأننا نحن؟"

حدقنا انا ومايكل به بصمت. نقل لوكاس نظره بيني وبين 



مايكل ثم تكلم بذات استغرابه الشديد، "يفترض اال نتأثر انا 

الكحول فقط انت.. النك مجنح.. لكن بالنسبة لي  وكانا من

وكانا جين والدنا عنقاء الظالم طغى على النصف المجنح 

لذا حتى ان كنا نملك جين المجنحين نحن ال نعتبر منهم، 

ال نملك قوتهم، ال نتأثر بما يتأثرون به.. لسنا منهم.. ربما 

اطفالنا قد يرثون جينات المجنحين ويكونون منهم لكن 

يس نحن.." وضح ناقالً انظاره بيني وبين مايكل.. ليكمل ل

 بتشوش وضياع محدقاً بي، "او هذا ما اعتقدته!"

 

عم الصمت المكان لوهلة، وقفت من على االرض 

بتشوش.. لكن جناحي ضرب شيئا مسبباً سقوطه وكسره.. 

 التفت بسرعة الرى ما الذي افسدته،

 

 تبهي.."ابتعد مايكل بسرعة متجنباً جناحي، "ان

 

التفت له بارتباك الضرب للوحة ما كانت معلقة على 

 الجدار.. واكرر كانت.



"كانا.. لو انك ال تتحركين الى حين نجد طريقة 

 الرجاعهما." قال لوكاس ملوحاً بيده بطريقة غبية بالهواء.

 

ضغطت شفتاي معاً بعدم رضى وتوقفت عن الحركة. 

استطعت التحكم معيدة الموضوع السابق، "لكنني بالفعل 

بمشاعرهم السلبية! وعدى ذلك انا متأكدة ان جناحاي 

 خرجا بسبب الكحول في الطعام!"

 

"ربما.." صمت لوكاس عاقداً حاجبيه بتفكير لوهلة، ثم 

تنهد منهياً الموضوع. "سنتكلم بهذا الحقاً.. دعونا اوال 

 نحل مشكلة جناحيك."

 

، "حسناً ال اقترب لوكاس مني ليضع يديه على كتفاي قائالً 

اعلم ان كان هذا سينجح معك ام ال.. لكنني حين اريد 

ارجاع جناحاي عادة اركز بشدة بالمكان الذي يخرجون 

منه.. وكما تتحكين بيديك تحكمي بهما ثم اعيديهما.. 

جربي ذلك.." قال لوكاس غير متأكد ليبتعد قليالً بعد ان 



 اومأت له.

 

كن االمر كان صعباً فعلت كما قال لس لوكاس تماماً.. ل

 للغاية، نجحت بتحريكهما ليتخبطا بالمكان ليحدثا جلبة.

 

توقفت متنهدة قائلة بقلق، "هذا ال ينجح.." فجأة قرع الباب 

 لنصمت جميعنا بقلق.

 

"لونا؟!" كان هذا صوت كارال.. واستطعت سماع عدة 

 اصوات معها.. هذا سيء.

 

 

ثتنا. امسك فتح الباب ببطئ بعد ان بقينا صامتين ثال

لوكاس مقبض الباب ليغلقه بقوة، حتى اننا سمعنا تأوه 

 كارال بسبب سقوطها ارضاً.

 



حول لوكاس نظره لي مكمالً، "هناك حل آخر.. ان نقول 

لهم اننا صبغنا جناحيك باالسود ليتماشى مع مظهرك." 

 قال بنبرة ساخرة ليقهقه بعد ان اكمل.

 

لخلف قائالً رفع مايكل يده ليضرب رأس لوكاس من ا

بعصبية، "ليس وقت مزاحك، ذلك االشهب الغريب حاد 

 المالحظة سيعلم بأن هناك شيئا غريباً باالمر."

 

"تعلمان ان لديه اسماً صحيح؟" سألت بسخرية، االلفا 

 سريع الغضب.. االشهب الغريب!!

 حدقا كليهما بي بملل الرفع حاجباي باستنكار، "ماذا؟"

ذهبي لحبيبك الذي يملك اسماً رد لوكاس بسخرية، "اذا ا

 ودعيه يساعدك في تخفاء جناحيك عنه."

صمت ولم اجب، سأكسر انفه فيما بعد. اغلقت عيناي بقوة 

 وحاولت مجدداً.

 



الظالم يحيط بي، واصواتهم بدأت تتالشى شيئاً فشيئاً.. 

ركزي كاناليا ركزي.. عليك التحكم بهما.. عليك 

 ارجاعهما.

 

ي تماما، وصداع شديد هاجم اختفى شعوري بما حول

رأسي العقد حاجباي بشدة. "كاناليا.." صدح صوت 

 مألوف في رأسي كالصدى.

 

شعرت باالنزعاج محاولة فتح عيناي لكنني لم استطع.. 

بدى االمر غريباً، انا متأكدة انني كنت اقف مع لوكاس 

 ومايكل.

 

حاولت مجدداً ولم انجح، حاولت مناداة اخواي لكنني لم 

ع فتح فمي. عاد ذلك الصوت مجدداً، "كاناليا.." كان استط

صوتاً اجش بارداً للغاية ولوهلة ارتجفت لسماعه.. لكنه 

 بدى مألوفاً.. سمعته من قبل.. لكن اين؟



 

ازداد الم رأسي ليخرج انين من بين شفتاي.. اشعر وكأن 

 رأسي سينفجر.. اشعر وكأن معركة ما تحدث داخله.

 

ي آن واحد.. ولم يكن شعوراً جيداً شعرت بالبرد والحر ف

ابداً. كان كل ما يحدث لي االن يشبه الجنون او انه 

 الجنون بعينه.. ما الذي يحدث لي؟؟

 

"انت وريثتي.. انت ابنتي.. المشاعر ضعف.. تخلصي 

من كل من يجعلك تشعرين.. تهلصي منه." صدح ذلك 

كثر من الصوت برأسي مسبباً الماً اكبر. كان بارداً قاسياً ا

 اي شيء عرفته في حياتي.

 

"كاناليا!" صدح صوت اخر مخرجاً اياي من ذلك الظالم 

 ومبعداً ذلك االلم، الشهق وافتح عيناي بسرعة.

 



كان لوكاس ومايكل يجلسان بقرب جسدي الممد والقلق 

يسري بعينيهما، متى تمددت على االرض؟ اعتدلت 

 بسرعة السأل بتشوش، "م..ماذا حدث؟"

 

نة هذا ما نود سؤاله نحن." صاح مايكل باستغراب "واللع

ليرد السؤال لي بينما لوكاس حدق بي بقلق كبير. صمت 

 لفترة قصيرة متذكرة ما حصل.. ذلك الصوت.. والدي!

 

رفعت عيناي اتجاه لوكاس الحدق به بصمت، كان وكأنه 

فهم ما حدث ويتمنى انه مخطئ. لم انبس بحرف ليطرق 

 الباب مجدداً.

عنة انتم تستغرقون وقتاً طويالً وقد انتهى وقت "والل

االفطار بالفعل." صاحت كارال من الجهة االخرى التنهد 

 بانزعاج.. انا حقاً بدأت ابغضها االن.

 

وقف مايكل ليمسك بذراعي ويساعدني على الوقوف 



قائالً، "لقد سقطتي فجأة، لم يبدو حتى انك فقدتي وعيك 

مِت من الخوف." قال  فعينيك كانا مفتوحين.. ظننتك

 ساخرا في نهاية كالمه الضرب ذراعه بانزعاج.

 

"ااه.." صاح بالم ممسكاً ذراعه. "لم تكن بتلك القوة ايها 

الطفل.." اتسعت عينيه ليقول بغير تصديق، "كانت مؤلمة 

 حقاً.. تحكمي بقوتك رجاءاً."

 

نظرت للوكاس، كان يعقد حاجبيه بقلق محدقاً ببقعة ما 

ضعت يدي على ذراعه بصمت ليخرج من بشرود. و

شروده ناظرا لنا.. ثم تنهد متجهاً للباب قائالً وقد تغير 

 مزاجه كلياً، "لنخرج من هنا."

 

نظرت لمايكل ليرفع كتفيه بال مباالة ثم يهمس لي قبل ان 

يلحق بلوكاس. "يجب ان نتحدث فيما بعد.. ال اظن ان 

سامة ممزوجة المكان والوقت مناسبين االن." ابتسم ابت

 بالذنب الفهم ما قصده واومئ بابتسامة خفيفة.



 

خرجنا من الغرفة كانت كل من اوفيليا وكارال تقفان 

امامها تتبادالن الحديث بينهما وما ان خرجنا حتى صمتتا 

 لتنظرا اتجاهنا.

 

"اخيراً، ظننا ان مسائلكم العائلية لن تنتهي." علقت كارال 

 سمياً.بسخرية.. انا االن اكرهها ر

 

تمتم لوكاس بمزاجه المتغير قائالً، "ال اظنها ستنتهي." 

لكننا سمعناه الحدق به بصمت. البد انه علم باالمر.. بشأن 

 والدنا.

 

"هل هو بشأن والدتكم التي ال تعلم بشأنك حتى؟" قالت 

كارال بفضول، لتضرب اوفيليا كارال بمرفقها، لكن كارال 

 بالمناسبة.. اين والدكم؟؟"تجاهلتها مكملة بذات فضولها، "

 



رمقها كل من لوكاس ومايكل بنظرة مرعبة لتقشعر كارال 

بخوف ظاهر، نظفت حلقها لتقول مغيرة الموضوع بتوتر، 

 "ما رأيكم بجولة حول المكان؟"

 

"انا سأغادر، اهتما بأنفسكما وشيء اخر، كانا.. مهما 

مئ حدث ال تبقي وحيدة حسناً؟" قال لوكاس بنبرة جادة ألو

 بهدوء.. هل هو خائف ان يحاول احد قتلي مجدداً؟؟

 

رمق لوكاس مايكل ليومئ مايكل بهدوء ثم غادر لوكاس 

بهدوء. على ماذا يومئ مايكل؟؟ هل يتبادالن الكالم 

بعيونهما ام عبر موجات كهرومغناطيسية؟ .. ما الذي 

 فوته؟؟

 

اخرجني من تفكيري صوت اوفيليا المحبط من كارال، 

رال لم يكن هذا ضرورياً. بعض االشياء ليست "بربك كا

من شأنك." عاتبت اوفيليا كارال ظانة ان لوكاس غادر 

 بسببها..



لم احاول حتى تصحيح سوء الفهم، بل لسبب ما اردت 

االنتقام منها لذلك حدقت بها بقوة وركزت على مشاعرها 

وجعلت شعور الذنب يرتفع داخلها، لتعقد حاجبيها بندم 

ه المرة كانت اسهل من السابق.. اعتقد بأنني كبير.. وهذ

 بدأت اعتاد على استخدام قوتي.

 

ابتسم بسخرية وانا انظر لها توشك على البكاء الحول 

نظري ناحية مايكل، كان يرفع حاجباً ويحدق بي لما 

 فعلته.

 

رفعت كتفاي بال اهتمام التجاهله. حرك رأسه يميناً 

الجولة لذا عندما تنتهين ويساراً ليقول، "لست مهتماً بهذه 

 كانا اتصلي بي سأكون بالجوار هنا."

 

اومأت ليغادر هو االخر. "هل نذهب؟" سألت اوفيليا 

 البتسم لها واومئ، "نعم سأحب ذلك."



 

شهقت كارال البتسم باتساع حينما قالت بصوت مرتجف، 

"اذهبا انتما ال اعتقد انني بمزاج جيد لذلك." وغادرت من 

 فورها.

 

نفسي بصعوبة من الضحك. اعلم يا لي من فتاة منعت 

سيئة لكنها حقاً كانت كألم في المؤخرة.. لم استطع منع 

 نفسي.

 

"هذا غريب هي لم تشعر بذنب قبالً لمن آذتهم بسبب 

فضولها!!" وضعت يدي على ذراع اوفيليا المتص كل 

 قلقها ثم ابتسمت قائلة، "الن نذهب؟"

 

 ً امر كارال، "نعم هيا  ابتسمت لي بلطف متجاهلة كليا

 ستحبين المكان."

 



اخذتني اوفيليا الماكن عدة، ارتني في البداية منزلهم هذا 

او ما يسمونه بيت المجموعة كل ركن فيه لتصحيح. قالت 

بأن المقربين من االلفا يسكنون هنا كعائلة البيتا لوكا وعدة 

اشخاص نسيت من هم.. لكن منهم كان ثيو الذي اتضح انه 

ا الثاني لم اكن اعلم بأن لاللفا اثنين بيتا.. حسب ما البيت

 قاله لي جدي.

 

وايضاً اخبرتني بأن ثيو يسكن هنا وحده من غير عائلته.. 

وانه لم يكن من قطيعهم بل كان من الروجز، ثم بطريقة لم 

تتدخل تفاصيلها اثبت ثيو نفسه لاللفا اليكساندر.. ثم ادخله 

 اليكساندر لقطيعه.

 

لوسيل ولويس المقربين جداً من اليكساندر والذين تماماً ك

 ال يعلم اي احد عالقتهم بااللفا وكيف تعرف عليهما.

ولشدة صدمتي ايضاً ذلك المعلم كاليدس ايضاً ليس من 

قطيع اليكساندر وهو رئيس سجنهم وقد اوضحتلي بشكل 

جيد كونه مختل عقلي يحب تعذيب االخرين بأكثر الطرق 



 جنه..فظاعة لمن يدخل س

 

حسناً ربما سأحب الحقاً تلقينه درساً.. ببعض الكوابيس 

ربما، ال اعلم سأقرر الحقاً.. سأنتقم لكل ثانية ضيعتها في 

 المكتبة ارتب كتبه السخيفة.

 

ثم ارتني مكتب اليكساندر، وخرجنا لتريني اين يعيش 

البقية الذين ال يسكنون في بيت المجموعة، ولم تخلو 

ص الذين ينظرون الي وكأنني نصب جولتنا من االشخا

 تذكاري الحد االساطير اليونانية.

 

 حسناً... هذا غريب...

 

 "اوفيليا.. لما ينظرون لي هكذا؟" سألت اوفيليا باستغراب.

 

قهقهت باستمتاع قائلة بذات الهمس السمعها انا فحسب، 



 "نحن لم نملك لونا منذ وقت طويل."

 

" سألت بفضول لتقع "لماذا؟ اين هي والدة اليكساندر؟

 ابتسامتها من على وجهها.

 

تنهدت رادة بنبرة حزينة، "لقد ماتت منذ زمن.. كانت 

االمور فظيعة ولم يكن االلفا السابق يعاملها جيداً..و.." 

 صمتت بتوتر وهي تنظر بعيداً.

 

نظرت لما تنظر اليه، كان لوكا ينظر لها بحاجبين 

 اً قوي!معقودين، هل استطاع سماعنا؟؟ انه حق

كان يقف مع اليكساندر ولوسيل وذاك االشقر لويس. لم 

ينتبه اليكساندر والباقون لنا فقط لوكا.. كان اليكساندر يقف 

 معطياً اياي ظهره يتحدث مع فتاة ما.

 

كانت الفتاة ذات طول متوسط وشعر اسود طويل تربطه 



لالعلى، وعيناها حالكتا السواد كخاصة اليكساندر جعلتا 

تها شديدة البياض اجمل. كانت ذات سمات انثوية من بشر

 للغاية، انها جميلة حقاً.

 

وتتكلم مع اليكساندر وتضحك بين الفينة واالخرى.. 

حاولت استشعار قوتها.. لم تكن مستذئبة ولو انها كانت 

كذلك لقلت انها ربما تكون شقيقته بسبب شبههما البسيط 

نني استطيع لكنها لم تكن.. بشرية!! نعم بشرية.. لك

 استشعار السحر االسود يخرج منها..

 

رؤية بشرية تستعمل السحر االسود.. هذا ليس غريباً. اما 

رؤيتها داخل قطيع مستذئبين وتضحك مع االلفا خاصتهم 

 بكل اريحية.. هذا غريب للغاية.

 

 ولسبب ما شعرت بالضيق الشديد بداخلي.

 



رفعت نظري الرى لوسيل يحدق بي بهدوء. كمشت 

تعابيري بغضب شديد الحرك شفتاي بغيض لما فعله سابقاً 

من غير ان اصدر صوتاً، "ستندم على ما فعلته ايها 

 اللعين."

ابتسم باتساع ما ان فهم ما قلته. سأنتقم منك حتماً لوسيل 

اياً كان اسمك االخير، ال تظن كونك شيطاناً سيغير اي 

 شيء.

 

كالم ولم انتبه "على اي حال هذه ساحة التدريب اخذنا ال

اننا وصلنا هنا حتى" قهقهت اوفيليا محاولة تغيير 

 الموضوع.

 

شعرت بتحديق احدهم بي فجأة الحول نظري اتجاهه، 

كانت تلك الفتاة التي تتكلم مع اليكساندر تنظر لي بطرف 

 عينيها لتبتسم فجأة وتحضن اليكساندر بقوة.

اتسعت عيناي بدهشة.. هو حتى لم يحاول ابعادها 

استمرت هي بقول اشياء له والضحك. هل تمزح معي؟ و



 .. واللعنة هل يفعل هذا لكل بشرية جميلة يراها؟؟

 

شعرت بالغضب يزداد داخلي، اعتصرت قبضتي محاولة 

كبت قوتي بداخلي واللعنة المكان ليس مناسباً لتعبير عن 

 غضبي.

 

"لونا!!" فجأة قاطعني صوت فتاة ما. حولت نظري اليها، 

ول مني بقليل ترتدي حمالة صدر رياضية بيضاء كانت اط

اللون وشورت رياضي اسود قصير وضيق للغاية و.. 

 فقط، كمعظم االناث هنا.

 

كانت تضع على وجهها ابتسامة ساخرة واستطعت رغم 

كالمها الواثق ان استشعر نظراتها الساخرة. "ما رأيك 

 بقتال لطيف بيننا.. لنرى قوة اللونا خاصتنا؟"

ا ببرود، اما انها تشعر بالغيرة وتريد ابراحي نظرت له

ضرباً لذلك او انني لم اعجبها النها تظن انني بشرية 



 كالجميع هنا على االغلب، او كالهما.

 

حولت نظري لمن كانوا يتقاتلون قبل دقائق جميعهم توقفوا 

ينظرون لي بفضول واراهن انهم احبو فكرة ابراحي 

 ضرباً.

 

بية ساخرة الرد ببرود واستمتاع علت شفتي ابتسامة جان

 لما ال."“في آن واحد، 

 

عزيزتي اتيتي في وقتك، ستكونين جيدة بافراغ غضبي 

 عليِك.

 

 

 

.................................................... 



 

 ❤✋هاي فريندز اتس مي 

 

 ��اخباركم جميعاً؟؟ 

 

 كيف شفتم احداث البارت والبارت نفسه؟

 

 رت:ونروح للبا

 

 من تلك الفتاة مع اليكساندر؟؟

 

لماذا لوكا لم يسمح الوفيليا بالتكلم بموضوع والدة 

 اليكساندر؟؟

 



كاناليا وتحكمها بمشاعر اوفيليا وكارال؟ اظهرت كاناليا 

جانباً سيء منها وهذه البداية اال تجدون االمر غريباً؟؟ هل 

 لوالدها عالقة بذلك؟؟

 

أمر تواصله معها؟؟ ما الذي والد كاناليا ومعرفة لوكاس ب

 سيفعله لوكاس؟؟

 

قال لوكاس بأنهم يرثون قوتهم من جانب واحد فقط لكنهم 

يحملون جينات الصنف االخر.. لكن كانا لم تكن كذلك. ما 

 رأيكم بذلك؟؟ هل لهذا يريد المجنحين قتلها بشدة؟؟

 

 كاناليا ولوسيل.. توم وجيري؟؟ كيف ستنتقم كانا منه؟

ردة فعل والدة كانا وخالتها عند عودتها بعد وماذا ستكون 

 اختفاءها هي ومايكل؟؟

 

واخيرا بشأن فتى الكافيتيريا سايمون اغلبكم تذكره 



نقطة  �😂�واستغربت حقاً من ذلك ربما بسبب غمازاته

 ضعفي على فكرة

 لكن الشخص االول اللي حزر اسمه هي :

ZNM ｡･:*:･ﾟ★,｡･:*:･ﾟ☆ 

 

بالفعل؟؟ ام انه سيظهر هل تظنون بأن دوره انتهى 

 الحقاً؟؟ قد يصدمكم من يعلم.

 

 وبس

 

اعتنو بنفسكم واحبكم جداا اشوفكم بالتشابتر القادم ان 

 �🜸�شاءهللا 

 

 ✋�💜�سالام 

وقفت انا وتلك الفتاة مقابلين لبعضنا بينما توقف الجميع 



مفسحين لنا المكان. حاولت اوفيليا بشتى الطرق منعي 

 اعلم ما اضع نفسي به.وتحذيري بأنني ال 

 

نظرت الوفيليا ببرود وثقة قائلة، "انا اعلم ما افعل."  هي 

من ال تعرف ما وضعت نفسها به، انا حقاً اشعر بطاقة 

 زائدة داخلي وارغب بتفريغها بأحد ما.

 

ابتعدت اوفيليا اخيراً وهي تتنهد بقلق. "لونا، ال تزال لديِك 

ان لم تفعلي." فرصة لالنسحاب لكنني سأحترم قرارك 

قالت الفتاة امامي بثقة كبيرة النظر لها بابتسامة جانبية، 

 عزيزتي سأبخر ثقتك بغضون دقائق.

نظرت لها بسخرية من غير ان اجيب لتزداد ابتسامتها 

 الساخرة اتساعاً قائلة، "ال تقلقي سأكون لطيفة معك."

 

وقف ثيو بيننا ناظراً الليكساندر كأنه يسأله ما يجب ان 

عل. نظرت ايضاً بدوري الليكساندر كان ينظر لثيو يف



 ببرود ليومئ له بهدوء سامحاً لهذه المعركة 'اللطيفة'.

 

قلبت عيناي العيدهم لضحيتي، صغيرتي سأحاول عدم 

قتلك. تراجع ثيو قليالً قائالً بنبرة جدية معتادة على قول 

هذا، "ال يسمح باالصابات الخطيرة او المهددة لحياة 

من يثبّت ارضاً، يفقد الوعي او يعلن استسالمه االخر. 

يكون الخاسر.. وال يسمح باستعمال المخالب.. حسناً 

سيال؟" كان ينظر لتلك الفتاة امامي وهو يسرد قوانين هذه 

 المعركة السخيفة.

 

قلبت عينيها لتومئ بايجاب. رفعت حاجبي لالعلى 

؟ باستنكار، هل يستهين بي هو االخر؟ ايظن بأني سأخسر

 المستذئبين هنا لديهم ثقة عمياء اليسوا كذلك؟

 

حول ثيو نظره لي اخيرا، نظرت له بذات تعابيري 

المستنكرة وال زال حاجبي معلقاً باالعلى يأبى النزول. 

توتر من نظراتي لينظف حلقه مبتعداً اكثر رفع يده قائالً 



 "ابدآ.".

 

ذا القتال قلبت عيناي حسناً اياً يكن، وايضاً ما الفائدة من ه

ان لم يسمح لي بقتلها؟ حسناً كاناليا منذ متى وانت تقتلين 

االخرين! فقط ابرحيها ضرباً واثبتي للجميع هنا انهم 

 مجرد كالب غابات.

 

 بمن فيهم ذلك االلفا الخائن.

 

تحركت المدعوة سيال اتجاهي بسرعتها التي يفترض انها 

ي تظنها سريعة لتوجه قبضتها نحو وجهي. حركت رأس

 بخفة التجنب قبضتها ثم امسكت قبضتها بأحكام.

 

نظرت لي بدهشة لتجنبي اياها، وقبل ان تبدي اي رد فعل 

 وجهت قبضتي االخرى نحو فكها لتسقط ارضاً بقوة.

 



عم الهدوء فجأة المكان وتلك السيال بقيت ارضاً ولم تقف. 

عقدت حاجباي باستغراب وانا انظر لها مغلقة عينيها 

ضاً بال اي حركة، تمتمت لنفسي بتعجب، ومستلقية ار

 "هل ماتت؟" لكن يبدو ان من حولي سمعوا ما قلته.

 

تقدم ثيو منها بينما المكان بقي صامتاً كاللعنة وكأنه خالي 

ال يحتوي احداً حتى انفاسهم كتمت. جثى ثيو بقربها 

 ليعاينها.

 

 

كان هذا اسرع مما تخيلت.. بدت واثقة للغاية من قدراتها 

ت بانها حقاً ستصمد امامي. ظننت بأن احداً قد ظنن

 يستطيع قتالي ولو لدقيقة.. كم هذا مخيب لآلمال.

 

حينما اعتدت ان اخوض قتاالً مع ذلك الشخص، حينما 

 ينتهي من تدريبي.. لم استطع هزيمته ولو لمرة واحدة.



 

تقدمت القف بجانب ثيو، "اذاً؟" رفع نظره نحوي بغير 

 باستغراب. تصديق قابلت نظراته

 

قال اخيراً وبدى انه يخاطب الجميع وليس انا فحسب، 

 "فقدت وعيها و.." صمت ولم يكمل.

حولت نظري لها الفهم لما صمت ولم يكمل، رفعت 

حاجباي قليالً قائلة كدفاع عن نفسي، "لم اقصد كسر 

فكها،" سمعت الشهقات المصدومة من حولي التجاهلهم 

 ون بسرعة صحيح؟؟"مكملة. "المستذئبون عادة يشف

 

اتسعت عيني ثيو بصدمة اخرى معيداً عيناه اتجاهي. اه 

 صحيح، نسيت انهم ال يعلمون انني اعلم بشأنهم..

 

تنهدت بملل من نظراتهم البتعد قليالً قائلة بسخرية محاولة 

تغيير الجو المحيط، "هل تبقونهم ارضاً عادة حتى 



حرية جاء يستعيدون وعيهم؟" وتحدقون بي كأن تمثال ال

لزيارتكم؟ كنت سأضيف ذلك لكنني ابقيته لنفسي منعاً لنمو 

 االحقاد.

 

"نيد سيلينا، خذا سيال لمستشفى المجموعة ليعالجها 

مارك." تقدم لوكا امراً اثنين ممن كانوا واقفين بالقرب 

بجدية. ثم حول نظره لي ليسأل بفضول لم يستطع كبحه، 

 "لونا هل انت مستذئبة؟"

 

ستنتجه من قتالنا الذي لم يدم ثواني قليلة؟ اتظن اهذا ما ا

المستذئبين هم الوحيدون االقوياء؟ "ال لست مستذئبة." 

 اجبت باختصار الحول انظاري اتجاه اليكساندر.

 

كان يحدق بي بأبتسامة خفيفة اعتلت عرش شفتيه. ماذا!! 

لماذا يبتسم؟ نظرت بعدها لتلك الفتاة بجانبه التي تنظر لي 

 معقودين باستغراب. بحاجبين



 

ابتسمت بسخرية البعد نظري لذلك ال لوسيل، كان يضع 

كلتا يداه بجيوب بنطاله وينظر لي بابتسامة ساخرة.. انا 

 حقاً اود محو ابتسامته اللعينة هذه.

 

فجأة قالت احداهن بتهكم واستطعت الشعور بتوترها، "هذا 

تطيع ال يعني شيئاً.. سيال ليست بتلك القوة واغلبنا نس

 هزيمتها." ماذا االن؟ هل تريدين اللحاق بها ايضاً؟

 

بدأت التمتمات باالرتفاع ليكمل عنها احدهم بنبرة شبه 

كارهة، "هذا صحيح، اال يفترض ان تقاتل احداً يستحق 

القتال لتثبت نفسها؟" كان ذاته من تشاجرت معه انا 

 ومايكل. صاح سيسرني ارسالك للجحيم.

 

ن لوكا لحديثهم الوقح معي خرجت زمجرة غاضبة م

ليصمتوا، تقدم اليكساندر فجأة لكنني اوقفت خطواته 



بكالمي بعد ان لمعت فكرة رائعة بذهني، "ال انتظر انهم 

 محقون."

 

نظر الجميع لي البتسم بخبث حان وقت االنتقام. "ربما 

 قتال صغير اخر لن يضر احد صحيح؟"

اوجه اصبعي "لونا؟" نظر لي لوكا بغير فهم القول وانا 

 السبابة ناحية لوسيل، "اريد قتاله."

 

 

اتسعت عيني لوسيل بصدمة كما الجميع، استطعت سماع 

تمتماتهم عن هل انا مجنونة التحداه او البد انني فقدت 

عقلي وانني ال اعلم من هو. انا حتماً اعلم من هو نصف 

 الشيطان هذا.

 

قائالً نظرت للوسيل بابتسامة واثقة ليرفع احد حاجبيه 

ببحة صوته الفريدة، "انا ال اقاتل فتيات." ما ان قال ذلك 



حتى وقع االشقر بجانبه ارضاً من الضحك، لكن لوسيل 

 تجاهله وحسب.

 

رفعت حاجباً قائلة بسخرية، "اووه انت خائف من ان 

تبرح ضرباً من فتاة؟ حسناً انا اتفهمك ال بأس ان 

االشقر رفضت." ما ان قلت ذلك حتى ازدادت ضحكات 

 لويس.

 

استشعرت الغضب الخفيف الذي تولد داخله لتعلو شفتيه 

ابتسامة مستمتعة قائالً وهو يتقدم نحوي، "ال تندمي على 

 هذا الحقاً.. فأنا لن اتساهل معِك."

 

"ال تقلق انا سأتساهل معك." قلت بسخرية، سأبرحك 

ضرباً لوسيل. وقف امامي في ذات المكان الذي كانت 

  قبالً.تقف فيه سيال

نظف ثيو حلقه بينما امتأل الجو حولنا بالتوتر غير 



الضروري، "ال تقتال بعضكما حسناً؟" قال ثيو بجدية وقلة 

 حيلة ليبدأ النزال.

 

في ثانية كنت امامه الرفع قبضتي بسرعة اتجاه وجهه، 

 لكنه امسك قبضتي بيده الضخمة. هل استطاع رؤيتي؟؟

يدي بقوة ويوجه  اعتلى وجهه االستمتاع ليقبض على

 قبضته االخرى لوجهي بسرعة، مقلدا ًذات حركتي سابقاً.

 

ابتسمت باستمتاع اخيراً خصم قوي. تجنبت قبضته بخفة 

الرفع ساقي بحركة سريعة باتجاه معدته ليفلت يدي 

 ويرجع للخلف متجنباً اياها.

 

عم الهدوء المكان هدوء اكثر من السابق واستطيع الشعور 

ولية المتلهفة لقتالنا. تبادلنا انا ولوسيل بانظارهم الفض

االنظار بهدوء واستطيع الشعور باالستمتاع ينمو داخل 

 كلينا.



 

اتجهت ناحيته بسرعة كالسابق الوجه له ضربات بسرعة 

لكنه تجنبها جميعها بسرعة وذكاء. واستطعت بدوري 

 تجنب جميع ضرباته بالمثل.

 

، "ان لم تستطع ماذا كان يقول ذلك الشخص حينما يدربني

هجماتك اصابة خصمك وهو يتحرك اذا امنعيه من 

 الحركة ثم هاجميه."

علت شفتاي ابتسامة خبيثة، الرجع خطوة للخلف. استغل 

لوسيل حركتي هذه ليتجه لي بسرعة موجهاً لكمة لمعدتي، 

 وقد كانت مؤلمة بحق.

 

لكن لكل شيء ثمن، الستطيع طرحه ارضاً كان علي تلقي 

الة، ففي اللحظة التي سيظن بأنه نال مني لكمة ال مح

سينخفض دفاعه وحذره ولو قليالً وتلك ستكون نقطة 

 التحول.



امسكت بمعصم يده التي تلقيت اللكمة منها بقوة كبيرة، 

وبيدي االخرى كتفه، وضعت قدمي بخفة خلف قدمه 

الطرحه ارضاً بقوة اذهلته. ولم يحتج كل هذا اال الى عدة 

ت اسرع بضرباتك وتفكيرك اثناء المعركة ثواني.. كلما كن

 كلما ارتفعت نسبة انتصارك.

 

اعتليته بسرعة الركز كل قوتي باللكمة التي وجهتها 

لجانب وجهه. ليستدير وجهه بقوة، ادار وجهه ببطئ لي 

 ليفتح عينيه بحاجبين مقطبين بشدة.

 

تبدلت عيناه العسليتان الجميلتان بلون شديد االحمرار 

روج شيطانه بغضب جحيمي. ابتسمت معبرة عن خ

 باستمتاع اذا احدهم ال يستطيع التحكم بشيطانه تماماً.

 

بحركة سريعة قلب الوضع الكون مكانه ملقية ارضاً وهو 

يعتليني. رغم كوني بمنتصف القتال اال انني استطعت 

الشعور بالتوتر والقلق الشديد الذي ساد الجو. ولمحت 



يكساندر انهاء القتال.. بطرف عيني لوكا يطلب من ال

 لكنني لن اسمح لهم بذلك.

 

وجه لي بدوره لكمة لوجهي ليستدير وجهي بالمثل اعدت 

النظر له باستمتاع. امسكت كتفه بخفة المتص غضبه 

باكمله واجبر شيطانه على العودة لداخله ليعود لون عيناه 

 العسلية.

 

لكنه تجمد مكانه بصدمة شديدة لكوني استطعت التحكم 

شيطانه.. االمر ليس معقداً كل شيء يرتبط بالمشاعر.. ب

 حتى كونك شيطاناً لن ينجيك مني.

 

قلبت الوضع مجدداً الصبح فوقه. وجهت له لكمة واخرى. 

شعرت بالسرور واالستمتاع بداخلي، بينما في كل ضربة 

 اوجهها له امتص بالمقابل غضبه المتولد بسبب شيطانه.

 



او يبعدني هذه المرة. نعم انا  تلقى لكماتي دون ان يردها

 انتصرت سألكمه الى ان يفقد وعيه كتلك السيال الضعيفة..

 

اوقفت قبضتي قبل ان تصل لوجهه، ومحيت االبتسامة من 

وجهي وانا احدق بلوسيل. كان وجهه يحتوي على 

الكدمات مكان لكماتي، بينما عيناه متوسعتان بدهشة ينظر 

 فيها الي.

 

ماذا اشعر وكأني اريد المزيد؟ ال اريد ما الذي افعله؟؟ ل

 ذلك.. هذا خاطئ.

 

وقفت مبتعدة عنه احدق به بهدوء. وهدوئي لم يكن اقل من 

الهدوء حولي. "انا استسلم." قلت ونظرت للوسيل بعدم 

 رضى.. عدم رضى من نفسي..

ادركت في هذه اللحظة انني لن استطيع الهرب من نفسي 

ان اكون نفسي لكن.. االمر الحقيقية، ظننت بأنني استطيع 



 يبدو مستحيالً اكثر مما ظننت.

 

استدرت الغادر بهدوء يعاكس الضجيج الذي بدأ بداخلي 

 فجأة.

..:*｡o○ ○o｡*:.. 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

وقفت امام المرآة انظر النعكاس وجهي عليها. عيناي 

كثرة البكاء، شعري في حالة يرثى لها لكن  متورمتان من

 ليس للدرجة التي آلت اليه حياتي.

 

خرجت شهقة اخرى من بين شفتي العاود البكاء رغماً 

عني. فتحت الصنبور الغسل وجهي عدة مرات التوقف 



عن البكاء، نظرت لنفسي مرة اخرى في المرآة مخاطبة 

 شفقة."نفسي، "فيونا توقفي عن البكاء وكونك مثيرة لل

 

امسكت المنشفة الجفف وجهي واخرج من الحمام. جلست 

على الكرسي امام مرآة غرفتي العدل من مظهري، 

 سرحت شعري ووقفت خارجة من غرفتي.

 

توقفت بمنتصف المنزل مستمعة لهذا الصمت القاتل، 

طوال حياتي اردت البواي ان يتوقفا عن ازعاجي 

المر سيكون هكذا ويصمتا ولو لدقيقة لكنني لم اظن بأن ا

 ان فعال.. بهذا االختناق.

 

خرجت من المنزل متجهة لمستشفى القطيع. علي الحديث 

مع مارك.. لن ابقى كالمزهرية داخل القطيع سأكفر عن 

 اخطاء عائلتي.

 



دخلت التجه لمكتبه، طرقت عدة مرات لكنه لم يجبني 

 فتحت الباب لكن لم يكن هناك احد بالداخل.

ما ان سمعت صوتاً مألوفاً، كانت  "فيونا!" استدرت

الممرضة التي تساعد والدي قبالً البد ان مارك االن هو 

طبيب المجموعة الرئيسي وهي تساعده االن. اكملت 

بسخرية بينما تنظر لي من االسفل الى االعلى، "هل 

 اساعدك بشيء؟"

 

خرجت من بين شفتي ضحكة خفيفة ساخرة، "انت؟ 

ب مارك." ابتسمت بتعالي بالطبع ال. ابحث عن الطبي

 العقد يداي بانتظار ردها.

 

سقطت ابتسامتها لردي الوقح لتقول، "الطبيب ليس هنا.. 

 هل تظني بأنه س.."

 

ما ان سمعت بأنه ليس هنا، خرجت متجاهلة اياها 



 بالكامل، الجل ان ال انظم لوالدي بتهمة القتل.

 

غرابي. اتجهت لبيت المجموعة، كان المكان هادئاً لشدة است

 بحثت بنظري ولم اجد احدا.. "اين ذهبوا جميعهم؟"

 

ذهبت للمطبخ وقاعة الطعام وبحثت في الغرف لكن 

جميعها فارغة، التفت الخرج من احد الغرف لكنني 

 توقفت ما ان لمحت شيئاً.

 

 انحنيت المسكه بين اصابعي.. ريشة سوداء!!

 

رفعت حاجبي بادراك. صحيح، الكحول الذي وضعته في 

 لطعام.. اهذه لها؟ا

 

(T_T) (T_T) (T_T) 



.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

سرنا انا ومايكل بصمت متجهين الى المنزل. بعد ما 

غادرت ارض تدريبهم وجدت مايكل وغادرنا معاً بعد ان 

طلبت من ذلك الطبيب الذي عالج ذراعي ان يخبر 

 اندر بانني غادرت.. اظن انه قال لي اسمه مارك.اليكس

 

تنهدت للمرة العاشرة مذ غادرنا ليقول مايكل بانزعاج، 

 "لماذا تتنهدين كثيراً؟ هل حدث شيء قبل مغادرتنا؟"

 

تنهدت مجدداً الجيب، "اوسعت احدهم ضرباً.. ثم شعرت 

 بالندم النني فعلت ذلك."

 الشعر االحمر؟" دخل بنوبة ضحك قائالً، "اتعنين ذاك ذو

 رمقته باستغراب، "هل رأيت ما حدث؟"



"نعم رأيت كل شيء، لم اعلم انك تستطيعين القتال بهذه 

الطريقة.. وااا كانا انت حقاً شيء ما.. لكن هل رأيتي 

 كيف صدم حينما القيتي به ارضاً؟" وعاد ليقهقه مجدداً.

 

رمقته بغضب، "هل تريد الموت؟ سأوسعك ضرباً دون ان 

 ر بالذنب هذه المرة."اشع

 

نظف حلقه ليكمل، "ان كنت حقاً تشعرين بالذنب اذا في 

المرة القادمة التي تريه فيها اعتذري." ايجب ان اعتذر 

 من لوسيل؟ اعني جزئياً كان يستحق ذلك.

 

 تنهدت بقلة حيلة قائلة، "انا حقاً ال اريد العودة للمنزل."

 

يبك اللطيف ذاك رد مايكل بسخرية، "اتريدين الرجوع لحب

لم يفت االوان بعد؟" ما ان ذكر مايكل اليكساندر حتى 

 تذكرت تلك الفتاة ليزداد انزعاجي.



 

 البد انه مشغول مع اخرى.. العود له.

 

الحظ مايكل انزعاجي بعد ان طال صمتي ليغير 

 الموضوع قائالً، "لما ال نذهب لمنزل لوكاس؟"

 

 نظرت له باستغراب، "لوكاس لديه منزل؟"

 

(O_O) (O_O) (O_O) 

.................................................... 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 

 

كان قتال كاناليا مع سيال غير متوقع لكن قتالها مع لوسيل 

 كان صادماً. لم اتوقع بأنها تحمل كل هذه القوة.



 

"لوسيل هل انت بخير؟" جاء صوت مارك الساخر من 

 اً لوسيل شارد الذهن.خلفنا مخاطب

خرج لوسيل من شروده لينظر لمارك ببرود ليقهقه مارك 

 قائالً بذات سخريته، "يا رجل لقد اطاحت بك."

 

"مارك." حذرت مارك بنبرة باردة ليصمت من فوره. 

 نظف حلقه قائالً، "اذا اللونا ليست بشرية؟"

 

نظر لي كالبقية بفضول عدى لوسيل، الذي بدى غير مهتم 

بتي.. لم اجب مارك ليشهق بادراك، "انت تعلم بأجا

 بالفعل!"

تجاهلته مخاطباً لوكا، "لوكا اخبر الجميع ان يعودو انتهى 

 التدريب لليوم." اومأ لوكا ليغادر. "مارك ما حال سيال؟"

 

"اوه سيال.. لقد كان فكها حقاً بحالة سيئة للغاية لكنه يشفى 



ا يحتاج اربعة ايام ببطئ بسبب قوة الكمة التي تلقتها.. ربم

او خمسة ليعود كما كان." قال مارك مفسراً ليكمل فجأة 

متذكراً، "اه صحيح.. اللونا غادرت مع شقيقها اخبرتني 

 قبل ان تغادر ان اعلمك."

 

ال يجب على رفيقتي ان تغادر اال حينما اخبرها بذلك.. 

 وهناك شيء يجب ان اعرفه منها قبل ان تفعل.

، التفت اليفلين بتساءل لتقول بتوتر، خطوت لتوقفني يد ما

 "انتظر اليكساندر.. هناك شيء غريب بتلك الفتاة.."

 

ابعدت يدها قائالً، "ليس االن ايف ولم ينتهي حديثنا بعد 

لما فعلته.. عندما اعود اريد ان اجدك بمكتبي،" التفت 

 للويس مكمالً، "لويس رافقها لهناك وابقى معها."

يها بغير رضى. غادرت متجهاً اومأ لويس لتعقد حاجب

 ناحية رفيقتي الوقحة التي ال تستمع لالوامر.

 



تتبعت رائحتها حتى وجدتها. بثانية كنت اقف خلفها 

انحنيت الهمس بجانب اذنها ببرود، "المغادرة ليست بهذه 

 السهولة يا قطة.."

جفل جسدها الصغير بخفة لتلتفت بسرعة، اتسعت عيناها 

 ناها الفاتنتين بعيناي تماماً..حينما رأتني لتقع عي

 

حركت شفتيها الورديتين المغريتين ناطقة باسمي الذي 

بدى فريداً من بين شفتيها. "اليكساندر!" لتعلو ابتسامة 

 خفيغة وجهي كردة فعل.

 

 

.................................................... 

 

 �🙋�مرحبا 

 



 ��احوالكم؟؟ 

 

النظر عن الطول؟ اتمنى ما كان  كيف شفتم البارت بغض

 ممل الني هيك حسيته.

 

شكرا لتعليقاتكم الجميلة بقرأها اكثر من عشر مرات 

 �💙�ردود فعلكم بين الفقرات تخرفن  ❤�😂�

 

 ونروح للبارت:

رأيكم بقتال كانا وسيال اللي خسرت فيه سيال من اول 

 من توقع ان تخسر سيال من الضربة االولى؟ ��ضربة؟ 

 

ال بين كاناليا ولوسيل؟ هل توقعتم ان تتحداه كاناليا القت

 بنفسها؟

 



فيونا.. ماذا نريد من مارك؟ وماذا ستفعل بالريشة 

السوداء؟ الريشة من جناح كاناليا بالفعل لذلك هي ليس 

 ريشة عادية..

 لوكاس وعدم ظهوره بالبارت من اشتاق له؟

 

انه  الشخص اللي ذكرته كاناليا.. والذي كما قالت اتظح

من دربها على القتال من تعتقدون بانه يكون؟؟ انا حتماً 

 ذكرته سابقاً ولو بشكل سريع.

 

من البارت القادم االحداث راح تبدأ تتأزم والرواية تبدأ 

توخذ منعطف ثاني وتدريجياً اسرار تنكشف لذا تحمسو 

 �😎�للقادم 

 

وراح اخلي البارت القادم طويل ومليء باالحداث كوني 

خلصت مشاريع وامتحانات نصفية.. راح احاول  اخيرا

اخلي البارتات القادمة طويلة جدا كتعويض عن البارتات 



القصيرة اللي راح انزلهم لما يبدأو االمتحانات النهائية. 

💜 

 

وبالنسبة لالخطاء االمالئية اعتذر من الكل عنهم وكنت 

راح ارجع اعدلهم لكني اكتشفت اني اذا اعدلهم التعليقات 

 لى الفقرة بيروحو لهيك ما كنت اعدلهم.. اعتذر منكم.ع

 

 �😳�وبس

حدقت به بتفاجؤ، اظنني لن اعتاد على سرعته هذه. "هل 

يفترض بالمستذئبين ان يكونوا بهذه السرعة؟" علق مايكل 

 باستغراب.

 

لكن اليكساندر تجاهله فحسب قائالً، "انا لم اسمح لك 

ة متسائلة مستنكرة بالمغادرة بعد." قال اليكساندر بنبر

بجدية بسبب مغادرتي هكذا فحسب. بدى من نبرة صوته 

 كأنني ارتكبت جرماً ما بحقه وتم امساكي متلبسة.



 

هربت ضحكة من مايكل ليكتمها مجدداً وبقي صامتاً 

 يشاهد الفيلم الدرامي الذي يحدث امامه.

رفعت حاجبي لالعلى معلنة استنكاري مما قاله. "اوه 

لم بأنني اعمل عندك." اجبت بجدية امتزجت اعذرني لم اع

 بالسخرية.

 

عقد حاجبيه قليالً وبالكاد استطعت مالحظة ذلك. تحولت 

نظراته للحدة جاعلة من عينيه السوداوين يبدوان كحفرة 

عميقة ستبتلعك بأي لحظة، ولكن ذلك لم يؤثر بي قيد 

انملة، بل رفعت حاجبي االخر ليلحق بالول وحدقت 

 وثقة. بعينيه بقوة

قهقه مايكل قائالً بسخرية، "اتعلمان شيئاً.. انا سأذهب 

هناك واعطيكما بعض الخصوصية ايها الثنائي المعقد." ثم 

 غادر ليختفي بين االشجار.

 



اقترب اليكساندر خطوة قائالً بذات تعابيره، "انت ملكي 

لهذا ال يمكنك المغادرة اال ان سمحت بذلك.. سيكون 

فك بمزيد من المشاكل لذلك بقائك هنا مزعجاً ان تقحمي ان

 سيكون اكثر اماناً لك."

هربت من بين شفتي ضحكة ساخرة، سيكون مزعجاً ان 

اقحم نفسي!! "يا انت.. انا كاناليا اوكونيل، ال احد يستطيع 

امتالكي حتى انت. وبالنسبة للمشاكل التي 'اقحم' نفسي بها 

ستطع لدي استطيع اخراج نفسي منها بنفسي وفي حال لم ا

اخواي بالفعل لذا توقف عن الحديث وكأني ال استطيع 

العيش بدونك." رددت ببرود وثقة اجهل من اين جاءا.. 

شعرت برغبة كبيرة لتحطيم رأسه والمضي قدماً، 

 وصدقوني بأنني منعت نفسي بصعوبة.

 

ربما كان يجب علي مقاتلته بدالً من لوسيل وابراحه 

 ضرباً يال الخسارة.

 

ثانية اعتقدت انني رأيت ومضة من االلم بعينيه ولنصف 



ولكنها اختفت بذات السرعة التي ظهرت بها. دفعني ذلك 

 الى الشعور بالذنب لكن ذلك الشعور سرعان ما اختفى.

بعدها اغلق عينيه محاوالً السيطرة على ذئبه. استطعت 

بطريقة ما الشعور بهيجان ذئبه داخله و.. هناك شيء 

استطع تحديد سبب الشعور الغريب الذي غريب ايضاً، لم 

 اعتراني فجأة.

 

فتح عينيه مجدداً الجفل مكاني واحدق بهما بدهشة. كانت 

عيناه شديدتا االحمرار! المستذئبين عندما يغضبون عادة 

لون عيونهم يتحول لدرجة الغامقة.. ال يفترض بأي 

 مستذئب ان يملك عينان حمراوتان!

 

ادركت شيئاً لتهرب الكلمات تحولت دهشتي لصدمة ما ان 

 من فمي قبل حتى ان احللها بدماغي، "انت هجين؟!"

ما ان نطقت ذلك حتى بدأت مالمحه تهدأ تدريجياً وعيناه 

تعودان للونهما الطبيعي، كأنه ادرك نفسه لتو. لماذا ال 

استطيع الشعور به؟ انا حتماً ال استطيع الشعور بهجينه او 



 عر بذئبه!حتى معرفة ما هو.. فقط اش

 

"لم اعني بأنك تسببين لي االزعاج.. لم اعني االمر بتلك 

الطريقة." وضح بنبرة هادئة متجاهالً ما قلته. هذا االلفا 

 يتجاهل ما يحلو له، اال يفعل؟

 

 تجاهلت ما قاله بالمثل معيدة ما قلته سابقاً، "انت هجين؟"

"كاناليا.." قال بنبرة تخللها بعض البرود اثارت 

 ابي.استغر

 "ماذا؟"

"سابقاً.. لما اعلنتي استسالمك؟ بدى لي بأنك ستهزمين 

لوسيل!" غير الموضوع مجدداً، بدى بغاية االهتمام بهذا 

 الموضوع الخرج نفساً بسخرية.

 

هل سيظل يسألني ويحاول معرفة كل شيء اخفيه بينما 

يتجنب االجابة عن االسئلة المتعلقة به؟ فمن الواضح االن 



 بقدر ما اخفيه انا.بأنه يخفي 

"عندما تطلعني على ما تخفيه سأطلع بدوري على 

خاصتي." القيت ابتسامة عريضة على وجهي بعد ان 

 انهيت كالمي، الستدير مغادرة.

استطعت الشعور بتحديقه القوي نحوي لكنني لم استدر 

واتجهت حيث مايكل. ان كان يخفي عني اموراً تخصه لن 

 االن. اطلعه على اي شيء اخر بعد

 

（・⊝・）（・⊝・） 

.................................................... 

 

"هل هذا هو منزل لوكاس؟" سألت مايكل بفضول. وقفنا 

امام منزل متوسط الحجم يبدو جميالً.. ذلك اللعين لوكاس 

 تركني اعاني مع امي وتلك الخالة بينما هرب هو.

 

نحو الباب  "نعم هذا منزله." رد مايكل بملل ليخطو



ويفتحه دون طرق ويدخل تاركاً اياه مفتوحاً خلفه الدخل 

 انا.

 

اغلقت الباب خلفي وجبت بعيناي المكان بينما الهدوء كان 

 سيد الموقف. ال يبدو لوكاس هنا!

 

جلس مايكل على االريكة وهو يتنهد بتعب قائالً كأنه قرأ 

 افكاري، "ال اعتقد لوكاس هنا."

 "الحظت."

 

ن لطيفاً لشخص يعيش بمفرده او مع عائلة كان المكا

صغيرة. مدد مايكل جسده على االريكة ليغلق عيناه 

 ويتنهد، تجاوزته الدخل مستكشفة المكان.

 

مطبخ.. غرفة فارغة و.. غرفة نوم! البد انها غرفة 

 لوكاس. دخلت الغرفة وتفحصت الغرفة بعيناي.



 

 سرير منفرد رمادي بأغطية رمادية، بجانبه طاولة

صغيرة رمادية تحتوي على ثالثة ادراج، سجاد رمادي 

ايضاً وخزانة متوسطة الحجم رمادية، نافذة واحدة بستائر 

 واحزروا ماذا؟.. انها رمادية ايضاً.

 

اعتقد انني اكتشفت لون لوكاس المفضل.كان غطاء 

السرير غير مرتب ونصفه على االرض، كانت احدى 

خرى على السرير، الوسادات الرمادية على االرض واال

وكان على السرير ايضاً عدة اوراق ودفاتر مبعثرة فوق 

 بعضها غير مرتبة.

 

يا له من اخٍ فوضوي. اتجهت ناحية السرير القف بقربه، 

مددت يدي المسك احدى االوراق واقلبها لتتسع عيناي 

 بخفة..

كانت رسمة لي بقلم رصاص، مددت يدي االخرى بسرعة 

المرة كانت رسمة لمايكل.. انه  المسك ورقة اخرى وهذه



 حقاً جيد للغاية بالرسم.

 

 

امسكت ورقة تلو االخرى بفضول عارم.. مايكل مرة 

اخرى ثم انا.. انا.. انا.. واللعنة اغلب االوراق كانت لي 

 ولمايكل.

 

وضعت الورق جانباً على السرير، اللتقط دفتر اسود 

ن امسكته اللون وتبدو اوراقه قديمة ومستعملة. لكن ما ا

حتى دخلت ذكرى لرأسي رغماً عني.. بدى كل شيء 

 واضحاً للغاية وكأنني كنت هناك بالفعل..

 

كان المكان غريباً اراه للمرة االولى وشعرت بالظالم الذي 

احاط به، ورغم انها مجرد ذكرى للوكاس اال ان جلدي 

 اقشعر له.

 



وقف رجل امامي ذو جسد مبني وشعر شديد السواد 

وكاس، كان يعطيني ظهره فلم استطع رؤية كخاصة ل

 وجهه.

 

جذب انتباهي انين ما ليجفل جسدي بقوة ما ان وقعت 

عيناي على لوكاس الممدد ارضاً، كانتا عيناه الزرقاء 

تهتزان وال تنظران لشيء محدد كأنه ال يعي ما حوله.. 

وبضع انين منخفض يخرج من بين شفتيه بين الحين 

 ينتفض بألم ويرتجف.واالخرى.. وجسده الذي 

 

لمحت ذلك الدفتر االسود مرمياً بجانبه بأهمال بينما كان 

مفتوحاً، لم ادقق بما كان مرسوماً فأنينه جذب كل 

 حواسي..

 

"بعد كل ما فعلته احصل على ماذا؟" تكلم ذلك الرجل فجأة 

بنبرة قاسية وباردة يتخللها بعض الغضب او باالحرى 

 الكثير منه.



 

عت صوته علمت من يكون على الفور.. وبمجرد ان سم

 ابي.

 

نما الخوف بداخلي وانا انقل نظري بين ظهر ابي 

العريض ولوكاس الممدد ارضاً بألم. استدار بهدوء عيناه 

الشبيهتان بعيناي ولوكاس كانتا شديدتا البرود والقسوة، 

ومالمحه الثابتة الخالية من المشاعر لم تزد الوضع اال 

 سوءاً.

 

اه لوكاس بخطوات بطيئة، "ابن عديم الجدوى ال سار باتج

يحمل اي شيء مميز حتى جيناته من المجنحين لم تفده 

 بأي شيء."

 

وقف بهدوء ما ان وصل للوكاس ثم رفع قدمه ليضعها 

على صدر لوكاس ويضغط بقوة ليخرج لوكاس انيناً قوياً، 



"قمامة مليئة بالمشاعر المقرفة." نطق ابي.. ال.. ذلك 

 اللعين نطق كلماته بتقزز شديد.الرجل 

 

لكن ما ان وقعت عيناه على الدفتر االسود حتى توقف عن 

الضغط بقدمه على صدر لوكاس. انزل قدمه لينحني 

 ويمسك ذلك الدفتر محدقاً بالرسمة الموجودة به.

 

لم تمر سوى عدة ثواني حتى تحركت حافة شفته لالعلى 

ة لي وللوكاس بشيء يسمى ابتسامة، لتظهر غمازة مماثل

على خده االيسر، وكم بدى منظرها سخيفاً على وجه 

 قاسيٍ بال مشاعر انسانية كخاصته.

 

بدأ يقهقه بصوت مرتفع كأنه لتوه استلم جائزة ما، ليقول 

بين قهقهاته بعدم تصديق. "انت تعرف مكانها!" كان 

 كالمه تأكيداً اكثر منه سؤاالً.

 



وانينه توقف، بينما توقف جسد لوكاس فجأة عن االنتفاض 

انفاسه السريعة بدأت تواكب تعبه النفسي والجسدي بسبب 

الرجل الواقف بقربه. بدى كأن شيئاً كان يحدث له االن 

 وتوقف.

 

تحركت نظراته المتعبة الباهتة اتجاه والدنا ما جثى بقربه. 

وضع ذلك الدفتر االسود على صدره بهدوء قائالً، 

 "احضرها لي.."

 

ه غير قادر على االجابة ليكمل االخر بعد نظر لوكاس ل

ان وقف وسار خارجاً من هذا المكان، "احضرها لي 

 لوكاس.. وستكون حراً."

 

رفع لوكاس ذراعه ليغطي عينيه بأسى وكأن شيئاً لم يرد 

 الحد كشفه قد كشف.

 



تراجعت عن السرير بسرعة وهلع ليقع الدفتر الذي 

 امسكته االن على االرض.

وتشوش لما رأيته االن. حدقت بالدفتر  تنفست بسرعة

االسود بعينان متسعتان ما ان وقعت عيناي على ذات 

 الصفحة مما رأيته قبل دقائق..

 

كانت رسمة لي ولمايكل بجانبي.. هل هذا ما رآه والدنا؟! 

هل كان لوكاس يعلم بوجودي منذ البداية ولم يرد من 

يعاني لوحده والدنا ان يعلم؟ هل كان يراقبني فحسب بينما 

 مع والدنا؟

 

شعرت بالدموع تغلف عيناي رغماً عني الرفع يدي 

 واغطي بها فمي بعدم تصديق.

 

 "كاناليا!"

جاءني صوت لوكاس المستغرب من خلفي. استدرت له 



ببطئ وما ان رأى تعابير وجهي حتى تحولت تعابيره 

 للقلق، "كانا ماذا حدث؟"

 

قه بقوة وتنهمر انت ما حدث يا اخي. اسرعت نحوه العان

 دموعي بصمت.

 

"كاناليا ما الذي حدث؟" سأل مجدداً بقلق اكبر. حتى على 

 الرغم من انه في هذا الموقف ال زال يقلق بشأني.

 

"سأذهب معه.." ابتلعت الغصة التي تكونت بحلقي الجيبه 

بعد ان اتخذت قراري.. هذه المرة انا من سأتخلى عن كل 

 شيء الجلك لوكاس.

 

هة ساخرة من حلقه ليعلق بذات السخرية وهو خرجت قهق

يربت على ظهري، "هل تودعينا وترحلين لحبيبك سريع 

 الغضب ذاك؟ من سيزعجه ان لم اكن موجوداً؟"



اجبت بجدية متجاهلة سخريته، "ال ليس هو.. بل مع ابي." 

ما ان سمع كالمي حتى تجمد جسده وتوقفت يده عن 

 التربيت على ظهري.

 

 "ماذا؟"

 

 

.................................................... 

 ✧⁺⸜(●˙▾˙●)⸝⁺✧مراحب بالجميع

 

 (♡'▽´♡اخباركم؟ انا منيحة )

 

بعرف البارت ما كان طويل بس هاد الجزء االول منه 

الجزء الثاني بنزله اما بكرة او بعده بنزل على حسابي قبل 

 ما انزله لتأكيد اي يوم..



 ��دي اسبابي اعتذر منكم ألني قسمته ل

 

بعرف  ��كيف شفتم جزء البارت هاد؟ اتمنى استمتعتم 

انه اغلبكم ينتظروا السبت بفارغ الصبر فمن المحبط ان 

ينزل قصيرا هكذا.. لكن الجزء الثاني من البارت طويل 

 ❤واغلب االحداث فيه بحاول انزله بكرة ان شاءهللا 

 

 ونروح للبارت

 

يناً؟ هل هو هجين حقاً؟ اليكساندر.. من توقع ان يكون هج

 وان كان كذلك ماذا قد يكون هجينه؟؟

 

 ردة فعل كاناليا على كالمه؟ من يؤيدها؟

 

لوكاس.. هل هذه حقيقة ظهوره لكاناليا؟ هل حقاً سيسلمها 



 لوالده مقابل حريته؟

وردة فعل كاناليا على ذلك.. هي لم تغضب بل كانت تؤيد 

 ما رأيكم بذلك؟فكرة تسليمها لوالدهم مقابل حريته.. 

 

 وبس

اعتذر منكم مرة اخرى لتقسيمي البارت.. انتم حقاً 

 (っ💔cتستحقون اكثر من ذلك.. )

 

ولالشخاص اللي ما زالو يسألوا متى التنزيل.. التنزيل 

 المسا ٩الثابت كل يوم سبت على الساعة 

 

شكرا النكم لم تقتلوني لالن وانا سعيدة جدا الن البارت 

 ❤احبكم  ❤��وشوي تعليقات  ٦٠٠السابق وصل ل 

"كاناليا ما الذي تتفوهين به؟" ابعدني لوكاس عنه بصدمة 

 ناظراً لتعابير وجهي المنكمشة.



 

"انا اسفة.. لم اقصد رؤية ذلك لكنه فقط دخل لعقلي ما ان 

امسكت مفكرتك.. لم استطع عدم رؤية ذلك.. ال تغضب 

مني." قلت بعجلة مفسرة كوني اقتحمت غرفته وعبثت 

بأشيائه ورأيت شيئاً ال اظن بأنه يود مني رؤيته، فهذا ما 

 سأشعر به لو كنت مكانه حتماً.

 

رفع كلتا يديه ليزيل دموعي بهدوء، ظهرت تعابير حزينة 

على وجهه ليقول بنبرة تتماشى مع تعابيره، "ال تكوني 

 غبية هكذا كانا،"

 

ظهرت ابتسامة خفيفة على وجهه ليكمل بذات نبرته، "انا 

م اخرج من ذاك المكان وآتي هنا لكي اسلمك اليه.. ال ل

يمكنني ان اسمح لتوأمي ان تعيش مع ذلك المختل 

وصدقيني ان فعلتي فقد تساومين بي لتخرجي.." تغيرت 

 نبرته في اخر كالمه ممازحاً.

 



الرد بصوت مبحوح قليالً ساخرة، "لن يقبل بالمساومة 

 واال لما عرض تحريرك بالمقام االول."

 

"هل اضربك؟" عقد حاجبيه قائالً بما تبقى من كبريائه 

 الضحك غير قادرة على منعها.

 

تنهد بارتياح مكمالً، "ثم ما خطب 'ال تغضب مني' هذه؟" 

قلد صوتي بسخرية الرمقه بغيض وصمت. هذه نتيجة 

 اعتذارك من اخوتك..

 

اكمل بذات سخريته، "لما سأغضب منك؟ اال تعلمين بأن 

ركون كل شيء! وان اردتي غرفتي بأكملها التوائم يتشا

 بما فيها سأعطيها لِك." ابتسم في النهاية باتساع.

 

ابتسمت بالمقابل بلطف القول ساخرة عكس ما يحمله 

 وجهي من تعابير تماماً، "الرمادي ليس لوني المفضل."



اختفت ابتسامته لينظر لي بملل، "كاناليا ايلوود، اعفيك من 

علن مايكل اوكونيل توأمي الجديد." رتبة كونك توأمي وا

 قال بدرامية كانه يجرد عسكري من رتبته.

 

 توسعت عيناي باستغراب، "ايلوود!"

ازال تعابيره الساخرة سائالً باستغراب موضحاً، "انه 

 االسم االخير لوالدنا! انتظري.. الم تكوني تعلمين!"

 نفيت برأسي ليسأل بصدمة اكبر، "واسمه؟"

داً ليحدق بي من غير ان يعلم ما يقوله نفيت برأسي مجد

 تالياً. السأل باستغراب، "هل هذا مهم؟"

 

"مطلقاً.. لكنني مستغرب انك ال تعلمين!" نفى بسخافة 

 ليكمل باستغراب.

 

"ماذا يحدث؟ ماذا فاتني؟؟" جاء صوت مايكل النعس من 

وراء لوكاس بينما عيناه نصف المفتوحتان ترتحالن بين 



 لالوراق المنثورة خلفنا.لوكاس وانا ثم 

 

تجاوزنا لداخل لينحني ملتقطاً مذكرة الرسم المرمية 

ارضاً، ما ان رأى الرسمة حتى شهق بتفاجؤ واعجاب 

 قائالً، "انت ترسم افضل من كاناليا."

 

فتحت فمي بعدم تصديق.. توقعت كل احتماالت ردود 

 افعاله اال هذه، ولكن السخيف يبقى سخيفاً.

 

فخر قائالً بتكبر، "بالطبع، البد من ان يكون قهقه لوكاس ب

 احدنا امهر من االخر."

ابتسمت لهما بشر ليقشعّر جسدهما، "تعلمان بأنني اصبح 

سيئة هذه الفترة وسيسرني تجربة قدراتي التي اجهلها على 

احد ما.. وكلما كان العدد مضاعفاً كلما طالت التجربة فإن 

 ة شعور باالستمتاع.مات احدكما يوجد بديل." غمرني فجأ

 



ابتلع مايكل ما بحلقه ليقترب مني مقهقهاً بتوتر، "اختي 

الكبرى الجميلة، كنت اراعي مشاعر المسكين لوكاس.. 

 فهو ال بجيد شيئاً سوى الرسم... والطهي"

 

قاطعه لوكاس باعتراض، "على االقل اجيد فعل شيئين 

ب ماذا عنك ايها الذكي؟ ااه انتظر تذكرت.. تجيد الشر

والغباء باحترافية.. ثم كيف تخاطب اخاك االكبر بهذه 

 الوقاحة"

 عقد مايكل حاجبيه زاجراً لوكاس، "اخ اكبر بمؤخرتي."

"ااه توقفا يا لكما من مزعجان." لوحت بيدي بينهما 

بانزعاج الكمل مخاطبة لوكاس بابتسامة لطيفة، "ثم.. انا 

عدة مرات جائعة ما رأيك ان نتناول الغداء سوياً." رمشت 

 ليرفع احد حاجبيه.

 

"انا جائع ايضاً.. اخي االكبر." نطق مايكل بذات اللطف 

 ليرمش هو االخر عدة مرات.



 

تمتم لوكاس بعدة شتائم قبل ان يستدير متجهاً لمطبخ 

 منزله.

 

◒◑◓◐◒◑◓◐◒◑◐◓◒◑◐◓ 

.................................................... 

 

اكل بسرعة كأنني لم آكل منذ حشوت الطعام بفمي وانا 

 اسبوع.

حرك لوكاس كأس الماء الذي كان امامه ليضعه بجانب 

طبقي قائالً، "رويدك ستختنقين هكذا." اومأت بخفة الكمل 

 االكل بذات الطريقة.

 

"وانت ايضاً،" اكمل لوكاس مخاطباً الذي يجلس بجانبي، 

 نظرت ناحيته ليحشو الملعقة المليئة باالرز بفمه. همس

لوكاس مخاطباً نفسه وهو يحرك رأسه يميناً ويساراً 



 بتعابير متقززة، "كأنني اطعم ابقاراً."

 

تجاهلناه انا ومايكل مكمالن اكلنا. انا اتضور جوعاً بسبب 

النزال ذاك، بينما مايكل اظن بأنه لم يأكل شيئاً منذ 

 البارحة.

 

"كانا.. ما الذي تعرفينه حول والدنا؟" سأل لوكاس فجأة 

 بهدوء.

 

ابتلعت ما بحلقي المسك بكأس الماء واشرب بهدوء. 

 وضعته على الطاولة بينما رفع مايكل نظره لنا بأهتمام.

رددت بذات هدوئي، "معلوماتي ال تتعلق به شخصياً.. ما 

اعلمه انه من جنس عنقاء الظالم، اعلم انهم ال يمتلكون 

دنا مشاعر، يستطعيون اخراج نيران سوداء، اعلم بأن وال

اي الملك المقدر لهم يستطيع التحكم ببعد اخر يسمى 

الهاوية وهو اسوء مكان قد يراه اي شخص مطلقاً، وهو 



شخص قاسي ال يتحلى بأي رحمة.. امممم، بغض النظر 

عن االمور البديهية ككون اجنحتهم سوداء اللون.. اعتقد 

بأن هذا كل ما اعرفه." انهيت كالمي بوضع الملعقة 

 جانباً.

 

ومأ لوكاس بهدوء، "من اخبرك بذلك؟" سأل بحيرة فمن ا

 الواضح بأن امي ليست مستعدة لتحدث بأي كلمة عن ابي.

 

 

"جدي." اجبت باختصار ليرفع حاجباه بتعجب قائالً، "والد 

كاثرين؟" نطق اسم والدتنا متجنباً ندائها بأمي.. البد ان 

 موقفها اثر به بشدة.

 

ثم اكمل متجاهالً ذلك،  اومأت ليشرد لثواني باستغراب

 "حسناً! سأخبرك باالشياء التي ال تعرفينها.."

 



تنهد مكمالً، "والدنا 'بيتراوس ايلوود' خدع كاثرين لترتبط 

به.. ال اعلم التفاصيل او كيف فعل ذلك لكنه حتماً نجح 

بذلك.. بعدها هربت كاثرين معه الى مكان عيش جنسنا 

ثرين خطأها الفادح عنقاء الظالم وسرعان ما اكتشفت كا

بعد ان حملت بنا انا وانت.. ثم انتهى بها االمر هاربة مرة 

اخرى، وحين وجدها عرض عليها ان تخبره بمكاننا مقابل 

حريتها.. و انتهى االمر بي معه وانت عدتي لها لحسن 

 الحظ.."

 

 ما ان انهى كالمه حتى سخرت انا ومايكل بذات الوقت،

 

 "لحسن حظها.."

 ""بيتراوس..

 

تبادلت انا ومايكل النظرات لنبدأ بالضحك بصوت عاٍل. 

"لما تحوالن كل شيء لسخرية؟ ثم لحسن حظها الن 



السيء افضل من االسوء.. وانتي، ما المضحك باسمه 

تحديداً؟؟" نطق لوكاس بضيق الفسادنا جوه الجدي.. يا له 

 من مراهق.

 

ة، توقفت عن الضحك انا ومايكل النظر للوكاس بجدية قائل

"تخيل انه يقف هنا.. بدل ان تقل له 'ابي'.. او 'بيتراوس'.. 

 تقول له 'يا بيتر'."

سقط مايكل على االرض من شدة الضحك بينما انا قهقهت 

بقوة غير قادرة على تخيل الموقف. قهقه لوكاس لتتحول 

تعابيره فجأة للجامدة راداً على سخريتي، "حينها سيدفننا 

 لى بيتر ذاك بطريقكما للجحيم'."احياءاً قائالً 'سلّما ع

 

اكملنا بعدها اكلنا بصمت ليقول لوكاس وقد عادت نبرته 

الجدية مرة اخرى لكنها االن مشوبة بالقلق، "كانا.. تعلمين 

لماذا يبحث عنك صحيح؟ ... هو لن يتركك بتلك السهولة 

والبد انك تدركين ذلك. هدفه كان منذ البداية الحصول 

حتى من قبل الّد اعدائه.. جنس عنقاء على وريث ال يقهر 



الظالم نادرا ما يحصلون على وريث لعرش ملكهم، لذلك 

انت مهمة للغاية بالنسبة له. وايضاً.. هم ليسوا سيئين الن 

طبيعتهم كذلك.. او انهم ارادوا ذلك.. حكم والدنا جعلهم 

 بهذه الفظاعة، ضعي هذا بذهنك."

 

قابلين لتغيير؟ كل  شردت بكلمات لوكاس. هل يقصد بانهم

 ما ينقصهم هو ملك جيد !

 

انهينا طعامنا والقينا الصحون والمالعق وحتى الكؤوس 

المتسخة بمطبخ لوكاس لينظفهم هو فيما بعد وتهربنا انا 

 ومايكل.

 

جلسنا على اريكة واحدة امام التلفاز وامضينا الوقت  

فلم بالشجار والتعليقات الساخرة والشتائم، ثم صمتنا نشاهد 

درامي سخيف للغاية وانتهى االمر بنا نائمين بأماكننا 

 وبطريقة غبية للغاية.



 

فتحت عيناي بصعوبة وانا اشعر بأن عظامي ستتكسر 

بسبب طريقة نومي الغير مريحة.. تباً. انزلت قدمي التي 

كانت فوق معدة لوكاس الذي يستلقي على مايكل بينما 

 بب ثقل لوكاس.االخير يكاد يسقط من على االريكة بس

 

اللعنة نبدو اغبياء. ال يهم، اغلقت عيناي مجدداً لكنني 

 فتحتهما ما ان سمعت صوت وقوع مايكل ارضاً.

اردت الضحك بشدة لكنني اكسل من ان افعل االن. تأوه 

وهو يقف ثم شتم بين انفاسه ما ان نظر للوكاس الذي 

 احتل مكانه االن.

اً بغباء ونعس، "السابعة استدار ناظراً للساعة المعلقة هامس

 والنصف!! اال يوجد مدرسة اليوم؟ ما هو اليوم؟"

حدقت به بهدوء واعين نصف مفتحوحة وهو الزال على 

وضعيته محدقاً بالالشيء، لتتسع عينيه فجأة شاتماً بصوت 

 مرتفع.



 

فتح لوكاس عينيه بسبب صراخ مايكل، "ماذا؟ ماذا؟ من 

 مات هذه المرة؟"

 

الً بعجلة، "هيا استيقظا تأخرنا على تنهد مايكل قائ

 المدرسة."

 تنهدت بكسل قائلة بضيق، "لن ينتهي العالم ان لم نذهب."

 

"هل ترغبين بهذه الشدة ان تقابل والدتنا المدير ونبدأ 

جلسة حوار لطيفة معهما؟" قال اكثر جملة منطقية 

 بحياتي. اكره عندما يكون محقاً.

 

✧༺♥༻✧ 

.................................................... 

 



ازلت سماعات الهاتف من اذني ووقفت امام قاعة حصة 

الرياضيات بمالمح متجهمة. تنهدت الطرق قبل ان افتح 

 الباب.

حصة التاريخ لم ادركها بالفعل لتأخرنا الكبير، فقد 

اضطررت انا ومايكل للعودة الى منزلنا الن ثيابنا هناك 

لمدرسة بثياب اليكساندر التي ارتديها وانا حتماً لن اذهب ل

 منذ البارحة.

 

ارتديت بنطال جينز اسود وكنزة صوفية بيضاء مع حذاء 

رياضي اسود، لوني المفضل هو االسود لذا ال تستغربوا. 

وطبعاً هذه المرة لم انسى اخذ هاتفي.. اشتقت له بالمناسبة 

 ولموسيقاه.

 

لك نظرت للمعلم كانت الحصة بالفعل قد بدأت منذ فترة، لذ

 نظرة استفسار ان كان سيسمح لي بالدخول ام ال.

 



اشار لي بالدخول دون ان يتوقف عن الشرح.. حسناً اال 

 يفعل معظم معلموا الرياضيات هذا!

على اي حال، دخلت بهدوء متجاهلة االنظار التي 

تالحقني. لمحت اليكساندر ولوكا الذي يلوح لي بخفة 

 دون اصدار صوت. التجه نحوهم بهدوء وخفة

 

جلست على الكرسّي المجاور الليكساندر الرد على تحية 

لوكا بذات طريقته الصامتة. مال لوكا من امام اليكساندر 

باتجاهي قائالً بهمس، "بالمناسبة.. لقد كنِت رائعة 

 البارحة."

 

ملت له بذات الطريقة مقتربة منه الهمس بابتسامة، "لم 

 ترى شيئاً بعد."

الكساندر كال يديه على وجهي ووجه لوكا فجأة وضع 

مبعداً ايانا للخلف. اعتدلت بمقعدي الرمقه بغيض، بينما 

 لوكا ضحك بصوت مكتوم.



 

عقد اليكساندر يديه متجاهالً ايانا ولم يعرني اي انتباه 

ليزداد غيضي، هذا اللعين ال يعطي انتباهه اال للبشريات 

 الجدد كتلك.

 

باللون االسود تشبه التي  كان يرتدي سترة هذه المرة

ارتديتها البارحة منه، وكم بدت جذابة عليه.. اعني هو 

 الجذاب وهو يرتديها.. ال يهم.

 

وشعره االبيض المصفف بعشوائية، كأنه هذه المرة تكاسل 

عن تصفيفه بدقة ككل مرة.. او انه كان مشغوالً للغاية مع 

 احداهن ليفعل.

 

ى مثاليا للغاية ومثيراً شعرت بالحنق الشديد، رغم ذلك بد

اكثر من السابق. هذا ليس عادالً.. لو لم يكن جميالً هكذا 

 لكان االمر اسهل لتجاهله وتركه.



 

 انا رفيقته لما يذهب الخرى؟!

ابعدت نظراتي عنه لالوجهها لالمام، وكل تلك االفكار 

والمشاعر لم تستطع ان تنتصر علي وتظهر للعلن. ملت 

فة الهمس، "بالمناسبة، هل تريد ثيابك باتجاه اليكساندر بخ

 ام القيها فحسب؟"

 

همس بصوٍت رجولي منخفض يملؤه البرود، "القيها." 

 اجاب ببساطة ثم صمت.

 

سخرت بداخلي. انا لم اتوقع هذا الرد البارد.. هل نسي 

امري بالفعل ما التقى بتلك؟ بديا قريبين من بعضهما.. 

لحديث ومن ثم اعني كانت تضحك كثيرا وهي تبادله ا

 عانقته ولم يبعدها..

 

يا له من سافل.. كل الذكور سواسية، لم يكن يجب ان اثق 



 به.

 

نطقت بذات بروده مغيرة الموضوع بعفوية الظهر له 

بانني لم اتأثر ببروده وال مباالته، "اين هو لوسيل؟ اريد 

 الحديث معه."

حرك عينيه نحوي ما ان نطقت بذلك الرفع حاجبي 

، ماذا االن؟ هل يغار؟ هل لديه انفصام ربما وانا باستنكار

 رفيقة احد شخصياته؟ ال استبعد هذا االحتمال.

 

"ماذا تريدين منه؟" همس هذه المرة بفضول واضح، مائالً 

بدوره لي لتلتصق اكتفانا ببعضها، ولسبب ما توترت 

 لمالمسة اجسادنا.

 

حاولت اخفاء توتري النطق معيدة ما قلته بسخرية 

 نعة، "اريد الحديث معه."مصط

 



"عن ماذا؟" سأل مجدداً النظر له بحنق، هل يمزح معي؟ 

 يتجاهل اسئلتي ويفترض بي االجابة عن اسئلته!

 

"انه امر شخصي." اجبت باستفزاز، لينظر لي فجأة. كان 

وجهه قريب للغاية. بينما هو ارتخت مالمح وجهه وهو 

 ينقل نظره بين عيناي ثم شفتاي.

 

ا علق بحلقي وسكنت انظر له بالمثل. لكنني ابتلعت م

سرعان ما ادرت رأسي وابتعدت عنه، اوال الننا بحصة 

رياضيات محترمة.. ثانيا لن اعطيه اي مجال لالقتراب 

 مني بعد االن.. وقد قررت ذلك بالفعل.

 

بعد انتهاء الحصة وقفنا مغادرين القاعة وما اصبح ثالثتنا 

 ، "لوكا، اين لوسيل؟"بالرواق حتى هممت السأل لوكا

 

تجعد حاجبا اليكساندر بخفة بينما اجاب لوكا بعفوية، "ااه 



انه هنا اليوم لحسن حظك.. غالباً ما يكون بأماكن بعيدة 

 نسبياً عن هنا."

 

تجاهلت اليكساندر بالكامل، ألومئ باستغراب للوكا. "اذا 

 لما هو هنا اليوم؟"

 

 بال مباالة."ال اعلم." اجاب ببساطة رافعاً كتفاه 

هل تعلم شيئاً في الحياة؟ قاطع سخريتي الداخلية الصوت 

 الرقيق المصطنع، "كاناليا، هل لي بالحديث معك قليالً؟"

 

وما ان دخل صوتها مسامعي حتى قلبت عيناي بملل 

التنهد، نقل لوكا نظره بيني وبين الخالة المعلمة ليقول 

لكافيتيريا لهذا بعفوية، "سنكون بالكافيتيريا." هل يعشقون ا

 الحد؟ اال يبدلون مكانهم؟

 

حدق اليكساندر بي للحظة، بدى متردداً بتركي والذهاب 



ورغم ان ذلك لم يكن واضحاً على مالمح وجهه اال انني 

 احسست به.

 ابتسمت بخفة قائلة، "حسناً، سألحق بكما ما ان انتهي."

د نظر لي لثواني ثم حول نظره ناحية المعلمة ليرمقها ببرو

شديد، واستطعت الشعور بالخوف الذي نما داخلها ناحية 

 اليكساندر البتسم بسخرية.

 ماذا ان رأت وجهي االخر؟ انا اكثر رعباً من اليكساندر.

 

ذهب اليكساندر مع لوكا، التنهد بقلة حيلة واستدير لها 

 الواجهها بنظراتي الباردة. "ماذا االن؟"

 

＊*•̩̩͙̩̩͙ ✩•̩̩͙̩̩͙ *˚ ˚*•̩̩͙̩̩͙ ✩•̩̩͙̩̩͙ *˚＊ 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 



 

خرجت من حصة االحياء اخيراً وانا اشعر بأن رأسي 

سينفجر بسببهم. همساتهم ونظراتهم الساخرة التي تالحقني 

طوال الوقت واشمئزازهم وقهقهاتهم.. اشعر بأنني 

 سأموت.

 

فة، لكنني في ال اريد ان يراني اي احد منكسرة او ضعي

االونة االخيرة اشعر بالضيق والوحدة واالكتئاب الشديد 

ومن المنهك ان اتظاهر بعكس ذلك طوال الوقت امام 

 الناس.

 

صحيح انني لم اشعر بالسعادة مع والداي قبالً، لكنني لم 

اكن وحيدة ولم يجرؤ اي احد منهم على اهانتي امام 

 وجهي.

نني ان دافعت عن اما االن يفعلون ذلك دون خوف، ال

نفسي او واجهتهم سينظر الجميع لي حينها بأنني افتعل 

المشاكل كوالداي وينتهي امري منظمة اليهما بفندق 



 كاليدس ذو الخمس نجوم.. الحظوا السخرية.

 

دخلت لدورة المياه بسرعة واتجهت الحدى المراحيظ 

الدخلها مغلقة الباب ورائي بسرعة. جلست على مقعد 

نزل رأسي واغلق عيني بتعب.. انا االن المرحاض ال

 بالجحيم.

 

حينما ذهبت لمارك قبالً وطلبت منه العمل معه، هو ابتسم 

بوجهي باتساع قائالً ببساطة ولطف ال. ثم بدأت تلك 

الممرضة المساعدة بالضحك بشماتة بصوت عاٍل ما ان 

 خرج من مكتبه.

 

لقاً ان لما يحاسبوني على ما فعله والداي؟ انا لم اطلب مط

 اكون ابنتهما.. هذا يقودني للجنون.

 

سمعت صوت فتح باب دورة المياه، التقط انفي رائحة 



مألوفة.. مستذئبتين من قطيعنا. ال اشك بأنهما التقطا 

 رائحتي منذ ان دخال.

 

"ههه يال السخرية انظري اين انتهى امرها.." بدأت 

 االولى بسخرية كبيرة.

 

ما يحدث لمن يحاول قتل  لتكمل االخرى بسخرية، "هذا

 اللونا."

قالت االولى قبل ان يخرجا مقهقهتين بصوت عاٍل، "االن 

 كل شخص ينتمي لقطيعه."

انزلت رأسي منفجرة بالبكاء بصمت. كان ذلك اكثر مما 

 استطعت احتماله.

 

بعد فترة ليست بالقصيرة مسحت ما تبقى من الموع عن 

ظرت بانعكاسي وجنتي الخرج متجهة للمغسلة الرخامية. ن

 برهبة، كانت الماسكارة تغطي وجهي بطريقة بشعة.



فتحت الصنبور وغسلت وجهي عدة مرات، الخذ بعض 

المناديل واجفف وجهي. نظرت النعكاسي التأكد من انني 

 ازلته كله.

 

تنهدت للمرة المليون هذا اليوم الخطو ناحية الباب واخرج 

 بهدوء.

 

ل ما تبقى من سرت بال وجهة، اعتقد انني ساتجاه

حصص واغادر. ربما افكر بتغيير اسمي وجنسيتي وترك 

القطيع والخروج من هذا المكان والذهاب لمكان ال 

 يعرفني فيه احد..او ال يوجد احد به اصال.

 

توقفت بخطواتي وانا المح رفيقة االلفا.. كاناليا.. واقفة مع 

دو امرأة شقراء اعتقد بأنها معلمة هنا. وكانت كاناليا تب

 غير مسرورة للغاية.

 



تراجعت ألقف خلف احد الحوائط لكي ال تالحظني 

 واستمعت لحديثهما.

 

 "ماذا االن؟" قالت كاناليا بملل ونبرة وقحة.

 

هربت من فم المعلمة الشقراء ضحكة ساخرة لتقول، "اين 

 مايكل؟ والدتك قلقة بشأنه."

رفعت حاجباً باستغراب.. كيف تعرف المعلمة والدة 

 ليا؟؟كانا

 

 "انه بخير." ردت كاناليا باختصار وبرود.

تجاهلت المعلمة رد كاناليا وهي تحللها بدقة من رأسها 

 الخمص قدميها بطريقة غريبة ووقحة.

 

 قهقهت كاناليا باستفزاز قائلة، "انا بخير ايضاً."



 

رفعت المعلمة حاجباً لالعلى وكشرت بعدم سرور، 

المدة.. يال الحظ "ظننتك مت بعد ان اختفيتي كل هذه 

 العثر."

 

ابتسمت كاناليا باستفزاز اكبر قائلة، "من سيجد لك حبيباً 

ان تأذيت.. ال لن اسامح نفسي ان مت قبل ان اتأكد من 

 انك ارتبطتي.. ال اريدك ان تشعري بالوحدة."

 

ضهر الغضب الشديد على وجه المعلمة لتقول بغضب 

 وحنق، "كاناليا."

 

اسمها بالمثل لكن ببطئ واستفزاز  ابتسمت كاناليا لتلفظ

اكبر، "كاترين." لكن ما ان سمعت اسمها حتى اصابتني 

 صدمة شديدة.

 



كاترين! اليست تلك المرأة التي تحدث عنها والدي؟ من 

 قامت بمساعدته لمحاولة التخلص من كاناليا؟

 

صرت المعلمة الشقراء على اسنانها بغضب عارم 

"ستندمين على ذلك." ثم لتهسهس بحقد من بين اسنانها، 

 استدارت مبتعدة بسرعة.

 

تنهدت كاناليا لتستدير بدورها وتسير مبتعدة. واللعنة ما 

 الذي يحدث؟

 

‧ ⁺ ˚*･༓☾ ☽༓･*˚⁺ ‧  

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 



تنهدت بتفكير، هل يمكن ان تكون كاترين هي المرأة التي 

 عناها ذلك الرجل؟!

 

كنت متجهة للكافيتيريا لكن يد امسكت بكتفي اوقفتني 

الستدير باستغراب. "لوسيل!" همست باسمه بعفوية ليبتس 

 لوسيل ويبعد يده.

 

"احتاج لتحدث معِك." قال بذات ابتسامته. كانت شفته 

 مجروحة ويوجد بعض الكدمات على وجهه.

 تردد. عضضت شفتي السفلية بذنب ألومئ له بال

 

سرنا للخارج.. للحديقة الخلفية الفارغة الكون اكثر دقة. 

طارت خصالت شعري االسود بعشوائية مع الرياح، 

 البعدها عن وجهي بانزعاج.

 

قال فجأة بنبرته المميزة لكن هذه المرة كان يملؤها اللطف 



مما جعلني استغرب بشدة. "ليس عليكي الشعور بالذنب 

 رائعاً لم احظى بمثله منذ زمن." لما فعلته.. كان نزاالً 

 

"ومن قال لك بأنني اشعر بالذنب.. كنت تستحق ذلك." 

 قلت بدفاعية زائفة وكبرياء.

 

ليقهقه بصوٍت جميل، بينما خصالت شعره الحمراء 

القصيرة تتراقص على جبينه بأريحية هذه المرة ولم 

 يرفعهم لالعلى.. بدى جميالً.. ومألوفاً لسبب غريب.

 

بين ضحكاته، "ليس عليك انكار ذلك، فعندما  قال من

تشعرين بالذنب تعضين شفتك السفلية بقوة." ابتسم مع 

 نهاية كالمه.

 

 شعرت بالغرابة، "وما ادراك انت؟"

 



اكمل قائالً متجاهالً سؤال، "وعندما تشعرين بالغيرة 

لشخص مقرب.. تعامليه ببرود وال مباالة النك تظنين هذه 

 المشاعر غبية."

 

قدت حاجباي الفرق شفتاي بنية قول شيء لكنه قاطعني ع

مقترباً خطوة نحوي، "وقبلتك االولى.. سرقها طفل صغير 

 مزعج تلقبيه بلوي."

 

اتسعت عيناي بصدمة، كيف يعرف كل ذلك واللعنة؟ 

تراجعت خطوة للخلف بحذر ألسأل والصدمة ال زالت 

تحتل كل ركن مني، "من انت؟ كيف تعرف كل ذلك 

 عني؟؟"

 

 ابتسم بخفة قائالً. "احزري من الطارق؟"

 

ما ان دخل سؤال مجرى سمعي حتى امتألت عيناي 



بالدموع لكنني لم ابكي. شخص واحد كان يسألني هذا 

 السؤال بهذه الطريقة السخيفة واالبتسامة البلهاء.

 

 انه هو...

 

.................................................... 

 

 ��❤✋هايات 

 

 كيف شفتم البارت؟

 

 ��بتبلش الرواية تسخن من هون... استعدو 

 

 نروح للبارت:



 

من هو لوسيل؟ وذكر شيئاً عن قبلة كانا التي سرقت من 

 طفل..

 

فيونا وما آل اليه حالها؟ هي لم تفعل اي شيء لآلن.. كما 

 انها تعلم شريك والديها بالفعل هل ستخبر اي احد؟

 

كاناليا؟ ام هل يقول لوكاس.. من يظن بأنه يخدع 

 الحقيقة؟؟

ذكر شيئاً عن ان افراد جنس عنقاء الظالم ليسوا سيئين 

بسبب طبيعتهم فحتى ان كانوا مخلوقات ظالمية.. هذا ال 

 يعني بأنهم ارادوا ان يكونوا سيئين.. ما رأيكم بذلك؟؟

 

وتعليق كانا عليه بيتر.. من  ��اسم والدهم بيتراوس 

 بمصيبة مستقبال؟؟يعتقد بأن ذلك سيدخلها 

 



خداع والدهم لوالدتهم كاثرين!! ذكر لوكاس بأنها هي من 

تم خداعها!! كيف تظنون ذلك حدث؟؟ وما عالقة خالتهم 

 كاترين بالتاء** بذلك؟

 

اليكساندر وتجاهله المستمر ألسئلة كاناليا.. من يريد قتله 

 لذلك؟؟

 

وما سر الفتاة ذات الشعر االسود؟؟ ما عالقتها 

 اندر؟؟ توقعوا الن الحقيقة ستظهر بالبارت القادم..باليكس

 

لوكا، كارال، اوفيليا، ثيو واخيرا سايمون.. لم يذكروا 

بادوار طويلة منذ مدة لكن بالبارت القادم سيظهرون.. 

 وبالطبع لكل واحد منهم سر... من متشوق لهذا؟؟

 

 ��وبس 

 



 �💜�اتمنى استمتعتم بالبارت

لكنني لم افعل. نظرت له  اتتني رغبة عارمة بالبكاء

 بتفحص.

شعره الناعم ذو اللون االحمر الغريب.. عيناه ذوات اللون 

العسلي اللتان حالما يقع ضوء الشمس عليهما حتى 

يصبحان ذوات لون فريد جميل للغاية. حتى انه يعشق 

الشجار معي وايقاعي بالمشاكل.. انه هو حقاً.. ولم تتغبر 

 صفاته الفريدة ابداً.

 

مت بسرعة اتجاهه، بينما هو ابتسم بلطف اتجاهي تقد

منتظراً رد فعلي. رفعت يدي ألهوي بها بقوة على وجهه 

 بلكمة اجزم بأنها كانت اقوة من تلك التي تلقاها اثناء قتالنا.

 

ارتد للخلف ليقع ارضاً. اعاد نظره ناحيتي بينما يمسح 

على وجهه مكان قبضتي. لكنه لم يغضب او يبدي اي 

 ر بل بقي هادئ للغاية.تعابي



 

نظرت له بحاجبين معقودين بغضب شديد. وقف بذات 

هدوءه ليسير نحوي حتى وقف امامي مباشرة. رفع فجأة 

ذراعيه ليحيطني بعناق قوي، قائالً بنبرة عميقة مهدئة، "ال 

 بأس انا لم امت."

 

اتسعت عيناي بدهشة لبضع ثوان ألبادله العناق بعدها، 

 ذلك لكنني لم ابتعد. شعرت بدهشته لفعلي

 

يا لها ن راحة.. لطالما ظننت بأنه قتل بسببي وكم شعرت 

بالذنب لذلك النه كان ال يزال صغيراً وكانت الحياة بالكاد 

 ابصرت بعينيه.

"انا اسفة." قلت بصوت ضعيف ممسكة نفسي لكي ال 

اجهش بالبكاء االن. اراد قول شيء لكنني قاطعته مكملة، 

 لم تمت.""انا سعيدة النك 

 



"اظننتني سأقتل من مجرد عصافير صغيرة؟" سخر 

بصوت هامس ليرخي يديه المحيطة بي ليتملكني 

 االستغراب.

 

لسبب ما شعرت بشعور سيء وتذكرت بأنني كنت اشعر 

 بذات هذا الشعور في كل مقلب يفعله بي في الماضي.

 

اتسعت عيناي حينما استطعت الشعور بهالة اليكساندر 

عنة على هذا اللوكاس سأتأكد هذه المرة من انه خلفي. والل

 ميت ألندم بكبرياء آلخر حياتي.

 

خطرت برأسي فكرة، ان دفعته االن سيبدو وكأنه هو من 

كان يعانقني دون رغبتي وسينقلب السحر على الساحر. 

لكنني اخرجت هذه الفكرة من رأسي ما ان تذكرت تجاهل 

تماً يغيضني.. لذا ال اليكساندر لكل شيء اسأله اياه وهذا ح

بأس ان استخدمت لوسيل ألغيضه وبالمقابل يقع لوسيل 

 بورطة.



 

 عصفورين بحجر واحد.

 

"هل تعانقين اي رجل ترينه واللعنة؟" زمجر اليكساندر 

بغضب الحاول قدر المستطاع اخفاء االبتسامة التي غزت 

 وجهي.

 

ابتعدت عن لوسيل ببطئ متصنعة الحزن. استدرت له 

اقداً جاجبيه بشدة وبصعوبة يمنع نفسه من قتلي انا الراه ع

 ولوسيل.

 

"لماذا تقول ذلك لوسيل ليس اي رجل؟" نطقت ببراءة 

مصطنعة ليزداد غضبه وتحتد عينيه السوداء.. وبغرابة 

 احتل سوادهما خطوط حمراء خفيفة بالكاد الحظتها.

 

اقترب عدة خطوات قائالً، "واللعنة كاناليا، ال تختبري 



." بدت عيناه كأنها ستبتلعني بأي لحظة، وهالته صبري

الغاضبة القوية ستشعر اي احد يقف بالقرب يقشعر من 

 الخوف.. لكن حتماً ليس كاناليا.

 

ابتسمت بخفة قائلة، "ليس عليك التصرف هكذا، كنا فقط 

انا وهو نخوض حديثاً خاصاً فحسب.. اخبرتك بالفعل عن 

 ذلك."

ة ألحول نظري، كانت "هل جننتي؟" نطق لوسيل فجأ

عيناه متسعتين بخوف استطعت الشعور به. البتسم بجانبة، 

 سأورطك لوي.. صدقني سأورطك.

 

شهقة خرجت من بين شفتي، لترتفع خصالت شعري 

لالعلى ويصبح كل شيء مقلوباً رأساً على عقب او 

 باالحرى انا من قُلبت.

 

على  سار اليكساندر مبتعداً عن لوسيل للداخل وهو يحملني



 كتفه كالجثة ميتة.. او انني سأصبح بعد قليل.

 

"ما الذي تفعله؟" صحت به وهو يحملني لداخل مبنى 

المدرسة، وجميع الطالب ينظرون لنا بنظرات استغراب 

 ودهشة وحتماً لم تخلوا من الغيرة.

 

"اليكساندر.." تعمدت لفظ اسمه هذه المرة بنبرة لطيفة 

ين بلة ، فقد ازدادت هالته وانثوية. لكن ذلك فقط زاد الط

 وسرعة خطاه وغضبه.

 

دخلنا احد القاعات الفارغة بطريقة كأننا نشن هجوماً 

مفاجئ على االعداء. االن ادركت لما الجميع يخاف منه.. 

على االغلب كان سيجعل مني شطيرة من االشالء 

 والدماء.. تخيلوها وكلوها هنيئاً.

 

اي عن كتفه بذات اغلق الباب بقوة وهمجية منزيالً اي



الطريقة السقط ارضاً. "يا احمق ما خطبك؟" قلت بعصبية 

 القف وابعد غبار االرض عن ثيابي.

 

لكنني لم البث ثواني اال كنت ملتصقة بالحائط بطريقة 

 مؤلمة.. اظن بأن عامودي الفقري تظرر.

 

جعدت حاجباي بألم ألخرج نفساً كان محبوساً بخلقي. 

ى اتجاه عينيه التي تطلق كشرت بغضب النظر لالعل

 شراراً نحوي.

"ان شتمتني مجدداً ستتأذين صدقيني." قال هامساً بنبرة 

 غاضبة ولشدة قربه مني اصطدمت انفاسه بوجهي.

 

ازداد الغضب بداخلي الرد بسخرية لم استطع منعها، 

"ماذا ستفعل؟ ستضربني؟" لن استغرب ان فعل ففي 

لم انني نصف النهاية ربما هو وجد اخرى بعد ان ع

 مجنحة.



 

رفع قبضته بسرعة فائقة نحوي الغمض عيني.. لكنه 

 ضرب الجدار بجانب رأسي ألشعر به يتهشم.

فتحت عيناي وبقيت هادئة كما فعل هو ليعم الصمت 

 المكان لدقائق.

"كاناليا، ال تفعلي ذلك." قطع الصمت وشعرت به يحاول 

 تهدأة نفسه بقوة.

 

ذكر معاملته المزاجية لي، "افعل ماذا؟" سخرت وانا ات

"اتقصد تجاهلك؟ او ربما الن عالقتي بذكور اخرين 

 غيرك افضل من عالقتي بك؟"

"كاناليا.." نطق اسمي كتحذير لي ألتوقف عن التفوه بهذا. 

كان يغلق عينيه بانزعاج وغضب محاوالً تهدأة ذئبه 

 الغاضب اظن.

 

خرجت من بين شفتي ضحكة خفيفة خالية من المرح، 



رأيت.. ربما يجدر بك انت ان تتوقف عما تفعله. انت "ا

فقط تقول ما تريد قوله وتسمع ما ترغب بسماعه وحينما 

ال يعجبك سؤال اطرحه او كالم اتفوه به اما تتجاهلني او 

 تبدأ سلسلة تحذيراتك."

 

 

حدق بي بهدوء هذه المرة فرق شفتيه ليقول شيئاً لكن فتح 

ه متنهداً وتمتم بعدة كلمات الباب الهمجي اوقفه اغلق عيني

 لم افهمها دون النظر خلفه.

 

كان جسده يحجب رؤياي عن من خلفه لكن الصوت 

االنثوي الذي صدح بالمكان ترك بعقلي فكرة عن من قد 

 تكون.. وقد كنت محقة.

 

"اليكس، كنت هنا اذاً. يا رجل ظننت بأن مجزرة ستحدث 

شيئاً لم وشعرت بالذنب الخبارك لوهلة.. لكن جيد ان 



يحدث للوسيل، ال اعتقد انه المخطئ بهذا." كان صوتها 

 انثويا سعيداً في كل كلمة نطقت بها.

 

شعرت بالغضب يغلي بداخلي. اذا هي من احضرت 

اليكساندر. واللعنة ليس وكأنني اخونه ولكن االمر 

 يغضبني حقاً.

 

نطق اليكساندر وهو ال يزال يحدث بي.. بتعبيرات وجهي 

شت بغضب.. ولم يستدر لها. "ايفيلين غادري التي انكم

 االن." كان صوته بارداً هذه المرة.

 

شمعت خطواتها التي توقفت وبقيت صامتة لعدة ثواني 

 لتقول بهدوء، "هي هنا صحيح؟"

شعرت بنبرة صوتها غير المسرورة البتسم بسخرية 

بداخلي. نظرت بعيني اليكساندر بقوة النطق ببرود يجابه 

 اندر، "ايفيلين.. الم يقل لِك غادري؟"برود اليكس
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.................................................... 

 

 ~Michael )مايكل( 

 

"مايكل هل تجيد اللعزف على البيانو؟" سألت احد الفتيات 

االربع اللواتي يقفن حولي بنبرة جعلتها رقيقة زيادة عن 

 اللزوم.

 

ى الدرج خلفي بملل، حصة موسيقى! ال كنت اتكئ عل

يمكن ان تعتبر هذه حصة موسيقى.. المعلم مشغول بهاتفه 

بينما الطالب يلعبون باالالت الموسيقية الفاخرة والبعض 

 االخر يدردشون ويضحكون.

 

نظرت لها مجدداً وانا اضع كلتا يداي بجيوب بنطالي، 



خجالً، ابتسمت ابتسامتي المعتادة اتجاه الفتيات لتحمر 

"نعم استطيع العزف، ربما اسمعك اياه في المرة القادمة." 

وغمزت في النهاية ليزداد احمرار وجهها، ويتذمرن 

 االربعة البقية بغيرة.. الفتيات.

 

"مايك.. هل لديك حبيبة؟" سألت اخرى بجانبها بفضول 

وترقب، ذات طول متوسط وشعر داكن يصل لكتفيها.. 

 بة.وعكس صديقتها كانت مستذئ

 

من المزعج ان تعلق مع اناث الذئاب، النهن ما ان يجدن 

رفقائهن تصبح كتهديد بالنسبة لهم وتقع ضحية الغيرة 

 المفرطة ما ان تلقي تلك عليك التحية.

 

 ابتسمت بتكلف قائل بنبرة سعيدة مصطنعة، "نعم لدي."

شهقن خمستهن بصدمة، ثم بدأت عالمات الغيرة، الحزن، 

 هر على وجه كل واحدة منهن.الغضب والخيبة تظ



 

"هل تحبها؟ ام ربما تفكر باالنفصال عنها؟" سألت احداهن 

 بأمل لتتبدل وجوه الباقيات، تنهدت بداخلي.. جدياً!

 

ابتسمت بلطف الرد وانا اتخيل حبيبتي الوهمية التي 

اعشقها حد النخاع، "ال مستحيل، انا احبها للغاية. لديها 

اجمل فتاة رأتها عيناي.. هي قلب طيب وابتسامة رائعة، 

 كالمالك، ال يمكنني مفارقتها."

اخرجن خمستهن صوتاً متذمراً واحداً ليقف المعلم قائالً 

بأن الحصة انتهت اخيراً، وكان اولنا من خرج من قاعة 

 الموسيقى.

 

اعتدلت بوقفتي الغادر قائالً لهن الوداع. خرجت من 

ن اي حصص، القاعة واخرجت هاتفي. ال يوجد عندي اال

 هل اتصل بكانا ولوكاس؟

 



توقفت وانا احدق بمن سد طريقي بحاجب مرفوع 

 باستنكار.

"علينا التحدث." قالت بنبرة ثابتة ال تهتز، ترتدي بنطال 

جينز ابيض وقميص اخضر بأكمام طويلة. ربطت شعرها 

االشقر المسرح لالعلى على شكل كعكة، وهربت بعض 

 الياً.الخصل لالسفل ليصبح شكلها مث

 

لكن رغم كل الكبرياء والثقة الذان يحيطانها، اال انك ان 

دققت جيداً بها، سترى بين تعابيرها انها متعبة، في تلك 

الثواني الصغيرة التي تعبس بها او يتدلى جفنيها لمنتص 

عينيها مشكال ذاك المشهد الكئيب.. او لمعة عينيها الخفيفة 

 التي ذهبت ادراج الرياح.

 

شيء لنتحدث عنه." تجاوزتها ببرود متجاهالً  "ال يوجد

اياها ولوهلة قصيرة استطعت لمح االلم الذي رسم على 

 وجهها.

 



حتى ان كانت متعبة او مدمرة. حاولت قتل كاناليا، لن 

 اغفر ألي احد يحاول اذية شقيقتي.

 

"حتى مع هذه؟" نطقت بثقة كبيرة الستدير باستغراب لها. 

ريشة شديدة السواد بين اصابع  اتسعت عيناي ما ان رأيت

 يدها.

 

اي شخص سينظر لهذه الريشة سيعلم بأنها ليست الي 

طائر يعرفه.. والقوة الخفيفة التي تنبض منها ستعطيك 

 فكرة جيدة بأنه ليس حيوان.

 

عقدت حاجباي بغضب، اال تمل هذه اللعينة؟ ايجب ان 

 اقتلها لتترك كاناليا وشأنها؟

 

لى كلماتها الشتمها بين انفاسي.. "قلت لنتحدث.." شدت ع

 انثى ذئب لعينة تهددني انا؟



مررت لساني على شفتي السفلية محاوالً تهدئة نفسي، 

 لكنها ابتسمت شبح ابتسامة لتختفي بسرعة ابتسامتها.

 

وقفنا بأحد الممرات الفارغة. استندت بقلة صبر على 

الحائط بينما الشقراء فيونا وقفت امامي بتوتر واضح، 

 كس قبل قليل.ع

 

تنهدت لتنطق اخيراً بنبرة ثابتة، "انظر.. انا لم اطلب 

التحدث معك الحددك او شيء من هذا القبيل. اعلم بأن 

هذه الريشة لشقيقتك وانها ليس.. مثلك! اعلم بأن هناك 

شيئاً تخفونه وان الريشة قد تسبب باكتشافه ان اعطيتها 

 الليكساندر،"

 

، "لكنني لن افعل." مدت صمتت تنظر لي بهدوء لتكمل

الريشة السوداء لي المسكها باستغراب لتكمل هي بجدية. 

 "هناك شيء اخر اكثر اهمية.."



 

نظرت لها باستغراب منتظراً ان تكمل، لتتنهد مجدداً 

وتقول، "والداي لم يكونا الوحيدين خلف محاولة قتل 

شقيقتك.. هناك شخص اخر.." نطقت بجدية عقدت 

 تها، شخص اخر!حاجباي بذات جدي

اعلم ان هناك العديد من االشخاص الذين يحاولون قتل 

 كاناليا.. لكن لم يظهر اي منهم هنا بعد!

 

"سمعتهما يتحدثان عن امرأة شقراء تدعى كاترين، اعتقد 

بأنها تلك المعلمة الجديدة، ال اعلم ما عالقتها بكاناليا لكنها 

مة، بدت كأنها تكرهها للغاية." اتسعت عيناي بصد

كاترين! شقيقة امي! هي لم تتقبل كاناليا كواحد منا، لكنني 

 لم اظن بأنها ستحاول التخلص منها.

 

"وهي ايضاً من ارسل الذئاب المليئة بالسحر االسود في 

ذلك اليوم." انهت حديثها تنظر لي بصمت، بينما تجعد 

 حاجباي بغضب شديد..



ناليا. كانت في تلك الليلة كانت هي السبب بشجارنا انا وكا

تخطط لذلك منذ البداية، وانا كالغبي غضبت وبالفعل نفذت 

 ما خططت هي له.

 

"تلك الخالة السافلة." تمتمت بغضب شديد متناسي امر 

 الشقراء امامي.

 

اتسعت عينيها بدهشة، وسرعان ما عقدت حاجبيها بحزن 

 وهي تفكر بشيء ما.

 

االمر  تنهدت قائالً، "ولماذا قررت اخباري؟ ان ابقيت

سراً.. واخبرت االلفا العاشق ذاك ستحققين ما اردته!" 

 سألت بفضول لتعبس هي.

 

ردت بغيض اخفته جيداً، "وما ادراك بما اريده انا؟ انت 

فقط كاالخرين، ألنني ابنة عائلة كوين تحكمون علي من 



تلك الناحية. انا لم افعل هذا من اجلك، شقيقتك انقذتني 

قتلها بينما والداي تخلوا عني.. بالرغم من انني حاولت 

كنت سأخبرها ذلك بنفسي لكنها بدت مشغولة مع 'االلفا 

العاشق ذاك'، اردت ان ارد اليها جميلها، لكي ال ادين 

 الحد بأي شيء بعد ان اغادر."

 

نطقت بعصبية النظر لها بدهشة، يبدو انها تواجه وقتاً 

ستغراب، عصيباً مع قطيعها. انتبهت لشيء قالته ألسأل با

 "تغادرين؟!"

 تنهدت بضيق بعد ان اكتشفت بزلة لسانها.

 

"مايك، يا اللهي انت هنا." قاطع حديثنا صوت انثى 

مصطنع الرقة. تنهدت بانزعاج واضح هذه المرة. كونك 

مشهور بين الفتيات سيئاته، وانثى الذئب هذه ال تتركني 

 وشأني.

 



من حصة  نظرت لها الظهر شبح ابتسامة لها. كانت ذاتها

الموسيقى وذاتها التي تتبعني في كل مكان قائلة بأنها 

 صدفة.

 

"يا لها من صدفة جميلة." قالت باندهاش مزيف. كما قلت 

 لكم، صدفة.

 

نظرت لها فيونا بحقد وحاجب مرفوع، ورمقتها من 

 االسفل لالعلى بازدراء المنع ضحكتي بصعوبة.

 

االن." قلت  نظفت حلقي القول بهدوء لها، "نعم، اعذرينا

بنبرة لطيفة طالباً منها الرحيل بلطف، لكنها عبست 

 بغضب واضح بينما شبح ابتسامة عال ثغر فيونا.

 

حولت نظرها لفيونا لترمقها بقرف وسغرية قائلة هذه 

المرة بتقزز، "ال يمكن.. اهذه حبيبتك التي كنت تتحدث 



عنا.. المالك الذي ال تستطيع مفارقته؟" مألت نبرتها 

 خرية وعدم التصديق، العقد حاجباي بعدم رضى.الس

 

الم تكن البارحة تنظر لالرض وال تستطيع التحديق بعيني 

 فيونا الرتباكها الشديد منها؟ واالن تعاملها كأنها قمامة!

 

نظرت فيونا بطرف عينها لي، واستطعت الشعور بااللم 

 وعدم الرضى داخلها.

مكسور، لترفع اقتربت خطوة من تلك المستذئبة بكبرياء 

يدها لتصفعها.لكنني ودون تفكير مددت يدي المسك يدها 

 قبل ان تصفعها، لتبتسم تلك بتشفي وكأنني ادافع عنها.

 

لكنني احطت بذراعي االخرى خصر فيونا النحيل 

وسحبتها نحوي ليلتصق ظهرها بي، شعرت بجسدها الذي 

 تصلب بصدمة كتلك التي امامنا.

 



ب فيونا القول بصوت تأكدت قربت فمي من اذن الشقرا

بأن تلك المتسمرة امامنا تسمعه "حبيبتي ال عليِك منها، 

 تعلمين بأنها تقول ذلك النها تشعر بالغيرة."

حركت فيونا نظرها فجأة ناحيتي، لتتالمس انوفنا لشدة 

قربي منها. نظرت لي بزمردتيها بصدمة، بينما لسبب ما 

 شعرت بأنني انظر لها ألول مرة.

 

 بت منها ببطئ حتى كادت شفاهنا تتالمس..اقتر

 

 ثم...

 

.................................................... 

 

 �🙋�مرحبا 

 



 كيف شفتم البارت؟

 

 ❤وكمفاجئة صغيرة.. راح يكون في بارت كمان بكرة 

وراح احاول اخليه اطول من هاد كوني مش مقتنعة ابدا 

كن الوقت لم يسعفني فيه.. اردت وضع احداث اكثر فيه ل

 ��❤لهيك بنشر بارت بكرة

 

 unableواعتذر عن التأخر بالنشر الوتباد كان يعطيني 

to publish  لسبب ما😷 

وشكرا لتعليقاتكم المشجعة حتى لما اتأخر او يكون البارت 

 ❤قصير تعليقاتكم من جد تفائلني وتسعدني

 

وبالنسبة للناس اللي تحكي ليش ما نشرت السبت، لما 

تشوفوني تأخرت بالتنزيل تفقدوا صفحتي على الوتباد 

ألني بحكي قبل اني مش راح انشر او اجلته كم ساعة... 

 ��اضطررت أأجل تنزيله لليوم بسبب االختبارات 



 

واالخطاء االمالئية اللي تجلطني اعتذر عنها ان كان فيه 

 ❤❤بالبارت 

 

مش راح اسأل اي شي بالبارت هاد، كله راح أأجله 

 رت بكرة لذا اعذروني..لبا

 

وفيه قارءة لفتت انتباهي بتعليقاتها، وتنبؤاتها باالحداث 

وتدقيقها الرهيب فكل اشي.. جد لفتت انتباهي النها في 

كثير من االحيان تقترب من الحقيقة.. وحتى هي حافظة 

 ❤❤شكرا الك احبك  ❤��الرواية واحداثها اكثر مني 

ا شعرت بأنني انظر نظرت بعينيها الزمردتين، ولسبب م

 لها الول مرة. بينما هي حدقت بي بصدمة.

 

اقتربت منها ببطئ، لتتصلب مكانها. وقبل ان تتالمس 

شفاهنا توقفت النظر النثى الذئب امامنا دون ان ابتعد عن 



 فيونا.

 

كانت تحدق بنا بعينين متسعتين ودهشة. ابتسمت ابتسامة 

 ا؟"خفيفة قائالً بنبرة محتارة مصطنعة، "ماذ

 

توترت وشعرت بالحرج والغيض الكمل، "هل تريدين 

رؤية قبلتنا؟" نظرت مجدداً لفيونا الهمس بصوت كافي 

 لتسمعني كالهما، "اين كنا؟"

 

"تشه اياً يكن." استدارت االخرى بغضب عارم مغادرة 

دون االلتفات حتى والغضب والغيرة يعصفان داخلها 

ت وجهي عنها كالتيار. وما ان اختفت من الرواق ابعد

 وارخيت ذراعي من حولها.

 

هربت ضحكة من بين شفتاي، ألجفل ال ارادياً بسبب 

 الصوت الذي همس من خلفي، "لما توقفت؟"



 

استدرت انظر له العقد حاجباي والعن بداخلي، لماذا من 

بين كل طالب هذه المدرسة اللعينة على لوكاس ان يكون 

 الوحيد الذي رآني؟

 

"ما الذي تريده؟" رائع االن لن اسلم قلت بصوت منزعج، 

 من لسانه ما دمت على قيد الحياة.

 

ابتسم بسخرية قائالً بصوت جاد مصطنع، "اريد رؤية 

 قبلتكما.. ارجوك اكمل تصرف كأنني لست هنا."

 

ابتعدت عن فيونا التجاهل لوكاس كلياً قائالً لها، "شكراً 

لك الخبارك لي." كانت تعقد حاجباها بعدم رضى 

واحمرار طفيف غزا وجنتاها، وكانت تقبض على يدها 

 بقوة وكأنها تحاول منع نفسها من فعل شيء متهور.

 



ربما تريد لكمي لما فعلته، حسناً لن اشعر بالغرابة ان 

فعلت فقد استغللتها لتو لتخلص من انثى الذئب المزعجة 

 هذه. لكن اعتقد اننا االن متعادالن.

 

س بأي حرف. وعم الهدوء استدارت لترحل دون ان تنب

 الرواق لبضعة ثواني، ونسيت وجود لوكاس بالفعل.

 

لكن صوت ضحكه العالي حتماً كان تذكيراً جيداً. تنهدت 

بضيق هل الكمه االن؟ نظرت له بملل وهدوء، بينما هو 

انحنى يمسك بمعدته لشدة ضحكه. "الم تنتهي؟" نطقت 

 بملل.

 

ضحكاته، "يا ليرفع يده ويلوح في وجهي ويقول بين 

اللهي.. رحلت.. رحلت دون ان تقبلها. هل تريدني ان 

 اعطيك قبلة بدال عنها؟" وازدادت قهقهاته.

 



عقدت حاجباي بغيض قائالً، "سأرحل واتركك ان 

 استمررت بالضحك."

اخذ عدة انفاس محاوالً تهدأة نفسه وما ان توقف عن 

الضحك قال بسخرية، "ال ارجوك، سأموت.. سأموت من 

 ضحك ان فعلت."ال

يا اللهي، هو وكاناليا فقط نفس النسخة. ال يمكن لشخص 

جميل مثلي ان يتعامل مع كائنات كهذه. "اذهب للجحيم 

اخي االكبر." نطقت ببرود الستدير انا االخر واغادر 

 تاركاً اياه خلفي.

 

السمعه يصرخ بين قهقهاته من خلفي، "ال انتظر.. 

 انتظر.."

ين سمعت بهذا االسم، "من قلت له محاولة تذكر ا

 كاسيدي؟"

 

"انه والدي." اجاب بنبرة شديدة البرود، وبدى كأن هذا 



الشخص المدعو كاسيدي ابعد من ان يكون والده. وقد 

تذكرت بالفعل انني سمعت اسمه من قبل حينما كنت 

 بالقطيع بغرفة اليكساندر.

 

اومأت له ليكمل موضحاً سبب كون ايفيلين هكذا االن، 

ذلك حينما كان كاسيدي االلفا، كانت ايفيلين ال زالت  "كان

مستذئبة ورغم قسوته اال انها كانت مشرقة دائماً ودائماً ما 

كانت تتحمل ذلك بقلب كبير.. وكل شيء تغير حينما 

وجدت رفيقها، كان يكبرها بقليل وكان مستذئباً عادياً لم 

به  يكن الفا وال بيتا لكن رغم كل ذلك هي احبته واعجبت

منذ اول نظرة بينهما، بل كانت النظرات االولى الوحيدة 

 التي شاركاها معاً،"

 

ارتشف من قهوته بهدوء ثم اكمل، "لم يدم لقائهما سوى 

دقائق، وانتهى لقائهما بانتزاع كاسيدي لقلبه بعدما فهم 

معنى نظراتهما وابتسامتهما.. واكتفى بقوله ان ابنائه ال 

نت هذه القشة االخيرة بالنسبة يرتبطون بالضعفاء.. وكا



 لها."

 

واللعنة ما هذا؟ ما خطب االبآء فجأة؟ نظرت له باندهاش 

ليكمل، "ومن بين جميع المستذئبين الذين يموتون بموت 

رفقائهم كانت هي من تلك النسبة الضئيلة التي بقيت على 

قيد الحياة.. لكن دون ذئبها.. والمستذئبون دون ذئاب هم 

 كالبشر.."

 

كن اين كنت انت؟ اال يفترض بك حمايتها؟" قلت "ل

باستغراب، فمنذ اتى لوكاس ودخل حياتي علمت معنى ان 

يكون لك شقيق حقاً وان مهما حدث لك سيكون هناك من 

يبحث عنك ويحميك. اعلم بأن مايكل كان بجانبي طوال 

حياتي.. لكنه لم يكن كلوكاس، ولم يكن يعلم بأي شيء 

 ل عني حينما اتأخر عن المنزل..يحدث لي ولم يكن يسأ

 

وانا حقاً احب كالهما بذات القدر فهو شقيقي الصغير 

الثمين، وانا ال انتظر منه حمايتي بل انا من احاول 



 حمايته.

 

رمقت اليكساندر باستغراب لتسود نظراته فجأة ويقول 

بنبرة غريبة، "لو كنت يومها هناك لقتلته في الحال دون 

ى لو توسلني اي شخص لما ان يرف لي جفن، وحت

 رحمته."

نظرت له بحاجبين منعقدان وعدم فهم. الم يكن بمجموعته 

في ذلك الوقت! اين كان اذا؟ هل تغير اي شيء حينما علم 

الحقاً؟ اعني لو كنت انا لقتلته في الحالتين ان رأيته يقتله 

 او سمعت الحقاً.

 

ت ان اقترب مني قليالً متنهداً ليفسر كالمه، وقد استطع

المح البرود بعيناه السوداء، "حينما كنت بالثامنة قايضنني 

 والدي مع رجل لعين آخر.."

 

قاطعته بصدمة، "قايضك؟" هذا نوعاً ما يبدو مشابهاً 



 للغاية لما فعلته امي بي وبلوكاس.

 

هربت من بين شفتيه ضحكة خفيفة ليقول بهمس لقربنا من 

 بعضنا، "ال تقاطعيني يا فضولية."

لفضولي يا لعين لم اسألك اي شيء منذ ان التقينا، من ا

 انت من كان يسأل بفضول والحاح.

 

نظف حلقه ليكمل، "طلب من ذلك الرجل القوة وان يكون 

بصفه ومقابل ذلك سيعطيه ابنه الوحيد.. وقد وافق 

 بالفعل."

 

"انتظر لحظة.. لما قد يقايض والدك بك؟ من يريد مستذئباً 

د االهانة." نطقت بآخر كلماتي ما ان لست افهم؟... ال اقص

 رفع اليكساندر حاجبه لما قلته.

 

ظل صامتاً لوهلة يفكر وهو ينظر لي، ربما غير متأكد ان 



كان سيبوح لي بسبب ام ال لست اعلم. "لست مضطراً 

لقول ذلك لي ان لم ترغب." قلت لكي انهي تفكيره الجاد 

انني اتفهم  ذلك.. على الرغم من انني تضايقت من ذلك اال

موقفه.. فانا لن ارغب بأخباره عن جزئي المظلم.. عنقاء 

 الظالم.

 

وجزء مني لم يرد ان يعلم الن ذلك لن يكون عادالً كوني 

سأعلم الحقيقة بينما هو ال يعلم حقيقتي.. وسيتحتم علي 

 اخباره.. سيكون ذلك صعباً لكنه حتماً سيحدث.

 

ل." قال بنبرة واثقة "انت رفيقتي.. ان لم اثق بك بمن سأفع

للغاية ولسبب ما شعرت بالذنب وكأنني خنته من وراء 

 ظهره او شيء من هذا القبيل.

 

اكمل قبل ان اقول اي شيء، "ذلك الرجل قبل بذلك ألنني 

 لم اكن مجرد مستذئب، ذلك ألن نصفي االخر.."



 

 توقف لوهلة ليقول بقربي "عنقاء النار."

 

، هل قال عنقاء نار لتوه؟؟ حدقت به لثواني بغير استيعاب

 اتسعت عيناي بصدمة هائلة.. واللعنة هو قال عنقاء نار.

 

نظرت له وقد الجم لساني.. هذا واللعنة سيء للغاية. 

 فجنس عنقاء النار بالفعل قد...

 

 تم ابادتهم من قبل والدي..

 

'(-)*'♪ '(-)*'♪ 

.................................................... 

 

 ~luca )لوكا( 



 

كنت اجلس بتعب بعد تدريب المجموعة الذي انتهى قبل 

قليل. ثيو يجلس بجانبي بهدوء وكارال ال تتوقف عن 

 الحديث ابداً لتزيد الصداع في رأسي لضعف.

 

هي تستمر بالحديث وطرح االسئلة عن مكان االلفا وماذا 

يفعل ومع من، وعن ايفيلين وغضبها وهدوؤها الغريب 

 اوفيليا الغريب. واختفاء

 

تنهدت بعصبية قائالً، "اللعنة كارال اال تصمتين؟" صمتت 

لبضع ثواني لتعود للكالم مجدداً التنهد.. انها كعقاب على 

جميع خطاياي منذ ان ولدت لالن وما سأفعله حتى في 

 المستقبل.

 

اغلقت عيناي محاوالً تجاهلها، منذ ان اتت ايفيلين وانا 

 بمزاج متعكر وسيء.



 

فتحت عيناي مجدداً وحدقت بالسماء بشرود مستعيداً 

 ذكرياتي بالماضي.

في ذلك الوقت حينما نجت من الموت بصعوبة، كانت 

ايفيلين اخرى وكأنها ليست ذاتها من نعرفها. وبدأت 

تتصرف بغرابة شديدة حتى انني ظننت بأنها لربما جنت 

بسبب موت رفيقها.. لكنني كنت مستعداً لتخلي عن كل 

 ء الجلها، حتى رفيقتي المقدرة التي لم اجدها بعد.شي

 

وبعد ذلك باسبوع واحد فقط، وجدتها على الحدود في 

منتصف الليل.. في ذات اليوم وذات الوقت الذي كان قد 

 غادر به والدي مودعاً اياي رغماً عنه.

 

 

وحينما سألتها ماذا كانت تفعل هناك، ابتسمت بحقد قائلة 

ي.. وحينما حاولت االقتراب منها.. بأن ذلك ليس من شأن



هي فقط قالت لي بوجه بارد قاسي بأنني لو مت بدالً عن 

 رفيقها، لكان االمر افضل.

 

وبعد ذلك لم ارها سوى بعد ثالث سنوات. كان السحر 

االسود قد استهلكها كل شيء.. مشاعرها.. قوتها.. وكل 

 شيء قد همها يوماً..

 

من مدة طويلة وخلص كان اليكساندر قد عاد بالفعل 

المجموعة من كاسيدي مرسالً اياه لمكان بعيد عن 

 المجموعة.. وكان سيقتله لو ان اللونا لم تتدخل في ذلك.

 

وفي تلك اللحظة التي رأت فيها اليكساندر وهالة االلفا 

التي تحيطه، استنتجت ما حدث وبأنها تأخرت كثيرا 

 الث سنوات..بقدومها وقتل كاسيدي بالسحر الذي تعلمته لث

 

والوجه الذي صنعته بذلك اليوم.. ال يمكنني ان اخرجه من 



 عقلي.

 

اخرجني من شرودي وذكرياتي نبرة ثيو الغريبة مخاطباً 

كارال، "ال اعلم.. في االونة االخيرة كانت تتصرف 

 بغرابة!"

"بغرابة؟" سألت كارال باستغراب لتكمل بذات النبرة، 

 "اوفيليا؟"

 

، "هي احياناً تكون.. باردة بغرابة، اشعر ليتنهد ثيو مجدداً 

كأنها ليست اوفيليا لكنها سرعان ما تبتسم وتعود كما كانت 

 لدرجة انني ظننت بأنني كنت اتخيل.."

 

نظرت اليه باستغراب كما كارال، والول مرة كارال ال 

 تطرح سؤاالً او تقول شيئاً وقحاً.

ثيو لنا بشيء ال استغرب، فهذه المرة االولى التي يبوح به 

 يخصه ويزعجه.



فلطالما ظن بأن هذه االمور قد تزعجنا او تجعلنا غير 

مرتاحين. لطالما كان يتصرف بحذر وتفكير، كونه لم يكن 

 من مجموعتنا بل كان احد الروجز..

 

واالن ما خطب اوفيليا ايضاً، هي ايضاً تتصرف هكذا 

تى الول مرة. فلطالما كانت لطيفة مشرقة وتبتسم بلطف ح

 لو كنت تصرخ بوجهها.

 

 كل شيء اصبح فوضوي.

 

（￣へ￣）（￣へ￣） 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 



عنقاء النار.. ذوي االجنحة الملتهبة والعيون الحمراء 

 المشتعلة؟ يتكلم عن ذاك الجنس صحيح؟

 

قرر  الن ذلك الجنس كان يندرج تحت صنف العنقاء

بيتراوس ان يدمرهم جميعاً عن بكرة ابيهم لكي ال يبقى 

 غيرنا من صنف العنقاء.. حرفياً دمرهم جميعاً.

 

كانوا يكرهوننا بشدة، ويطلقون علينا الفونيكس.. وهو 

مصطلح مرادف لعنقاء الظالم. واعتبروا انفسهم الصنف 

الحقيقي للعنقاء كوننا ظالميين للغاية، وكانوا محبوبين 

اية من قبل الجميع حتى ان البعض كان يقدس مكانتهم للغ

 ويعتبروهم ارفع شأناً منهم.

 

لكنهم اختفوا فجأة بال اي اثر، كما ظن الجميع، بينما قلة 

 قليلة علموا بأن جنس عنقاء الظالم قد ابادوهم.

 



نظرت له بعينان متسعتين ليقول موضحاً، "امي.. كانت 

نت صغيراً، بأنها عنقاء نار، وقد اخبرتني حينما ك

 اخرهم.. وقد نجت بسبب كاسيدي.."

 

انتظر، انتظر.. ماذا؟ انا ال افهم شيئاً. "بسبب كاسيدي؟" 

اعدت نطق كلماته بتشوش.. يستحيل ان يغفل بيتراوس 

عن اي شخص وسيعلم في الحال ان كان قد نجى اي احد 

 منهم.

 

نطق اليكساندر لتلجمني صدمة كبيرة، "في كل حياة 

ي كانت هناك صفقات ومقايضات واشخاص يقتلون كاسيد

ويتم التضحية بهم. وامي لم تكن اي استثناء، على الرغم 

من انها احبته هو لم يفعل.. كانت هي مجرد صفقة مع 

ذات الرجل لينجب سليل قوي ثم يهديه له مقابل القوة 

 والسلطة.."

 

"انا كنت ذلك السليل.. ورغم اعتراضات البيتا السابق 



يراته ووقوفه بوجهه، لم يكلف االمر سوى امر واحد وتحذ

من االلفا خاصته ليصمت.. كنت صغيراً في ذلك الوقت 

ولم املك القوة الكافية للوقوف بوجهه وانقاذ الجميع منه، 

وانتهى االمر بي بين يدي ذلك الرجل.. في جحيمه 

االسود." انهى كالمه بنبرة باردة للغاية مخفياً الغضب 

 ذي شعر به، وكانت الصدمة هو رد فعلي الوحيد.وااللم ال

 

ان كان والدي هو الشخص الذي قتل جنس عنقاء النار.. 

وكانت والدته منهم.. ووالده اجرى صفقة مع رجل ما 

ليستخدمها.. اهذا يعني بأن ذلك الرجل الذي اخذ اليكساندر 

 ايضاً وال يبدو انه حظي بوقت رائع معه هو ذاته...

 عقل ان يصل االمر لهنا... ال..ال، ال.. ال ي

 

 سألت بنبرة قلقة ومترددة، "ذلك الرجل يكون؟"

"حتى ان اخبرتك اسمه لن تعرفيه.. االغلبية ال يعرفونه 

ومن يفعل فإما حياته مدمرة االن بسببه او يصمتون لكي 

 ال ينتهي االمر بهم كذلك." اجاب بهدوء وجدية.



 

في حياتي، لكنني اصررت قائلة بإلحاح الول مرة 

 "اخبرني.. ارجوك اريد ان اعلم."

 

نظر بوجهي بهدوء لينطق اخيراً، جاعالً من داخلي يتخبط 

 بألم وصدمة..

 

 "بيتراوس.. يدعى بيتراوس.."

 

 لماذا اشعر بأن الهواء قد اختفى فجأة؟

 

وتحت نظراتي المصدومة اتجاهه، ونظرته الهادئة التي 

على الطاولة تحولت الستغراب، رن هاتفي الموضوع 

 مقاطعاً هذا الجو الثقيل..

 



نظرت لشاشة هاتفي.. لوكاس.. ابتلعت ما بحلقي محاولة 

 التخلص من هذه المشاعر القاتلة بفشل.

فتحت الخط دون ان اغادر قائلة بنبرة منخفضة، 

 "لوكاس.. ما االمر؟؟"

 

 "كاناليا.. حدث امر فظيع.. يجب ان تأتي االن.."

 

 

.................................................... 

 

 �🙋�هاي قايز 

 

بعرف البارت قصير.. لكن انظروا لناحية المشرقة.. هو 

 ��مليء بالصدمات اليس كذلك؟ 

 



وايضاً الثالثاء اخر يوم اختبار لدي واخيراً، لذلك بارت 

 ❤يوم السبت سيكون طوييييالً... اعدكم

 

 وسؤال كل بارت : كيف شفتم البارت؟

 

ا رأيكم بهجين اليكساندر؟ وهم بالفعل تم ابادتهم جميعاً م

 ومع موت والدته هذا يعني انه االخير.. من توقع ذلك؟

 

والد اليكساندر.. كاسيدي... لم تكن والدة اليكساندر في 

الحقيقة رفيقته كما اتضح بل كانت احد صفقاته.. ما رأيكم 

 بذلك؟

 

. اين هو واي واختفاء كاسيدي ايضاً في هذه االثناء..

 مصيبة سيجر وراءه؟

 



ايفيلين.. ما رأيكم بما فعلت؟ كونها تعلمت السحر االسود 

 فقط لتقضي على والدها وتنتقم لرفيقها؟

وهل ما قالته للوكا كان منصفاً بحقه كونه كان يحاول 

مساعدتها.. واتضح بأنه معجب بها.. لكنه االن يظهر 

كلمات ام هي العكس.. هل فعلت به شيئاً غير تلك ال

 السبب؟

 

ومن لديه فضول ليعلم سبب مغادرتها القطيع مجدداً؟ حتى 

 بعد ابعاد اليكساندر لكاسيدي..

 

اوفيليا وثيو.. ما خطب اوفيليا؟ هل تعتقدون بأن ثيو يتخيل 

 ذلك ام ان اوفيليا تخفي شيئاً عنه وعن الجميع؟

 

ثيو وكونه من الروجز او بعبارة اخرى ذئباً ضاالً؟ ما 

 قصته وكيف انتهى به االمر ضمن القطيع؟

 



 �😉�وخلص اسئلة بعرف زودتها وحمستكم 

 

 ❤❤احبكم واشوفكم بالبارت القادم ان شاءهللا 

"ماذا؟ ماذا حدث؟" سألت بسرعة والقلق بدأ ينمو بداخلي، 

 لدي شعور سيء للغاية فلوكاس ال يبدو جدياً هكذا عادة..

 

ارك على الهاتف، تعالي "انه بشأن مايكل.. ال استطيع اخب

لمنزلي االن.." قال بنبرة مرتبكة ومتوترة مما جعلني اقف 

 من مكاني قائلة "حسناً عشر دقائق وسأكون هناك."

 

 اغلقت الهاتف والقلق يعتريني، ما الذي حدث لمايكل؟؟

"هل هناك خطب ما؟" اخرجني صوت اليكساندر من 

 شرودي النظر له بذات تعابيري.

 

ن اقول اي شيء، "لم يبدو صوت ذلك ليكمل قبل ا



المزعج بخير.." حدق بي بحاجبين شبه معقودين 

 واستطعت لمح القلق بعينيه.

 

البتسم بخفة قائلة، "ال اعلم لم يخبرني 'كما سمعت' وانا 

ذاهبة العلم ما حدث.. اتمنى اال يكون شيئاً سيئاً للغاية." 

شددت على كلمتي 'كما سمعت' بسخرية.. هذه احدى 

 سيئات كونك مع مستذئب.

 

وقف بدوره وهو يضع ماالً على الطاولة، "هيا 

 سأوصلك."

 

خرجنا من المقهى واتجهنا لسيارته السوداء باهضة 

الثمن.. دخل بمقعد السائق وجلست بالمقعد بجانبه. قبل ان 

نأتي الى هنا امر سائقه بالعودة واخذ المفاتيح الخاصة 

 بالسيارة.

 



جاه منزلي حيث والدتي وخالتي االن انطلق بالسيارة بات

الوقفه بهدوء، "ليس من هذا الطريق بل المعاكس.. انه 

باتجاه الشمال قريب من مدينة البشر." حيث يتسكع مايكل 

 عادة.. لكنني قررت حذف هذه الجملة.

 

نظر لي لثانية باستغراب قبل ان يعيد نظره لالمام ويلتف 

ستغراب، "اال تعيشون بالسيارة لالتجاه االخر. ثم سأل با

 معاً؟"

 تنهدت بقلة حيلة قائلة باختصار، "مشاكل عائلية كثيرة.."

 

هز رأسه بتفهم، قال مجدداً قاطعاً الصمت، "ان كنتم 

تواجهون شيئاً خطيراً كما وصفها ذلك المزعج يمكنك 

 اخباري.. لن اتردد بمساعدتك."

 

نظرت له محاولة كبت ضحكي قائلة، "تدرك بأن ذلك 

ذي تصفه بالمزعج هو اخي صحيح؟ ايضاً.. ال تقلق ال ال



اعتقد انها خطيرة لدرجة التي تظنها.. لوكاس عادة ما 

يبالغ." لوكاس حتماً لم يخبرني على الهاتف النه يعلم بأن 

اليكساندر بقربي ولم يرده ان يعلم.. اتمنى اال يكون االمر 

 بهذه الخطورة.

 

شكره واهم بالنزول وقف اليكساندر امام منزل لوكاس ال

لكنه اوقفني ممسكاً بيدي النظر له باستغراب، "كاناليا.." 

 قطع كالمه وظل صامتاً يحدق بي.

 

 "ماذا؟" سألت باستغراب، لما صمت؟

ابعد يده قائالً وهو يتنهد، "انسي االمر ال اظن الوقت االن 

 مناسب لذلك."

اومأت باستغراب الهم بالخروج لكنني التفت له مجدداً 

 محدقة به بتفكير.. هل افعلها ام ال؟

نظر لي باستغراب البتسم بخفة، حسناً هو نوعاً ما 

يستحقها. اقتربت منه الطبع قبلة على خده بسرعة واهم 



 بالخروج من غير ان التفت.

 

 

فتحت الباب ودخلت التوقف وانا اخذ انفاسي، حسناً كان 

 .هذا شيء غريب تفعله كاناليا وخاصة انها اول مرة.

 

لكن الحرب التي اشتعلت بداخلي سرعان ما هدأت معلنة 

عن نهايتها بخسارة كال الطرفين، وتراكم جثثهم بها، ما 

 ان تذكرت ما قاله لي..

ان االمور حقاً تزداد سوءاً، كان اخباره بالحقيقة قبالً 

صعباً لكن االن.. انه مستحيل. ماذا سيفعل ان علم بأنني 

ن بأنه اكثر شخص يكرهه ابنة بيتراوس؟ الذي اراه

 بحياته وقبل والده حتى..

 

لم يسبب والدي االذية له فحسب، بل ولوالدته وساللتها 

بأكملها.. ما الذي سيظنه بي؟ كان ال بأس معه عندما سمع 



بأنني من المجنحين بل نصف مجنحة.. ناذا سأفعل االن؟ 

 ال يمكنني الكذب عليه طويالً.

 

النظر للوكاس الذي وقف  "كاناليا.." خرجت من شرودي

امامي. حالته التي يرثى لها ادخلت الرعب الى قلبي 

جاعلة من عقلي يصبح خالياً من اي شيء يتعلق 

 باليكساندر او اي احد.

 

"لوكاس! واللعنة ماذا حدث؟" سألت بقلق كبير التقدم 

نحوه بسرعة. رفعت يدي الضعها برفق على الكدمة التي 

 تعتلي وجنته.

 

ان ما امسك يدي بيده شديدة البرود لينزلها قائالً لكنه سرع

بعينين دامعتان والم كبير يتجسد بهما، "كاناليا.. انه 

 مايكل.. لم استطع حمايته.."

 



 اتسعت عيناي بخوف شديد، "ما الذي تتحدث عنه؟"

 

ಠ_ರೃ     ಠ_ರೃ      ಠ_ರೃ 

.................................................... 

 

~luca )لوكا( 

 

جلست بمكتب االلفا بتوتر على احد المقاعد البنية فيه. 

 واللعنة متى يأتي االلفا؟

فتح الباب فجأة الوجه نظري له بأمل لكنني سرعان ما 

عقدت حاجباي بأنزعاج النظر للحائط مجدداً محاوالً 

 الصبر وانتظار االلفا.

 

"ماذا هناك؟ هل حدث شيء سيء؟" جائني صوتها الهادئ 

جلس على المقعد امامي. كانت ترتدي تنورة قصيرة لت



سوداء اللون وقميص وردي وتربط شعرها االسود 

 الطويل لالعلى كالعادة.

 

نظرت لها ببرود الجيب بذات برودي، "انه شيء خاص 

 بالقطيع."

اخرجت نفساً ساخراً حاولت ان تخفيه بفشل، لتبتسم مجدداً 

 قائلة، "اذا اخبرني ما هو؟"

من شأنك ايفيلين." اجبتها ببرود ونبرة نهائية  "انه ليس

 لكي ال تزعج نفسها وتستمر بمحاولة المعرفة.

 

اختفت ابتسامتها لتنظر لالرض بهدوء، عم الصمت 

لدقائق لتقطعه هي بنبرتها التي تغيرت عن قبل قليل، 

"لوكا.. انا اسفة." قالت كلماتها الهادئة المعتذرة لترفع 

لو نظرت ألي ذكر آخر لكانت  عينيها السوداء الذان

 اسرته على الفور.. لكن ليس انا.. ليس هذه المرة.

 



رمقتها بنظرة باردة الرفع احد حاجباي بسخرية باردة، 

"انا البيتا لوكا بالنسبة لك.. و اليكساندر ليس هنا حالياً، 

اخذ استراحة صغيرة من مشاكل فإن كنت انتهيت 

 تستطيعين الخروج."

 

 

خرج كأنه ضحة خالية من المرح. بينما زفرت نفساً 

لمعت عيناها مهددة بسقوط دموعها لكنها لم تسقط، وانا 

 ايضاً لم اتأثر بذلك ولم ابعد نظراتي الباردة عنها.

 

لتهم بالوقوف وتتجه للباب بهدوء، وقفت قبل ان تفتح 

الباب لثواني من غير ان تستدير، وقفت هناك بسكون 

تفت بالصمت ثم فتحت الباب وارادت قول شيء لكنها اك

 لتهم خارجة مغلقة الباب خلفها.

 

تنهدت بتعب الرجع رأسي للخلف مغلقاً عيني.. اللعنة 



عليها، كيف لوجودها وحده ان يشعرني بهذا القدر من 

 التعب.

 

بقيت على حالي لبضع دقائق، ليفتح الباب اخيراً معلناً عن 

تما وهربتما دخول اليكساندر. "يا رجل ظننت بأنكما تزوج

 معاً."

 

تقدم مغلقاً الباب خلفه ليجلس بذات المقعد الذي كانت 

تجلس به ايفيلين قائالً بهدوء، "لماذا سأهرب؟ سأطردكم 

 جميعاً وابقى هنا وحسب."

جعدت تعابير وجهي بتقزز قائالً، "الرفيق وما يفعل.. 

عزيزي اليكساندر وضعك اصبح خطيراً.. صرت 

بل هذا.. لم اجد رفيقتي بعد ال يمكنك رومانسياً وانا ال اق

 التصرف كعاشق.. انت قائد."

 

 نظر لي ببرود قائالً، "ان اكملت كالمك سأطردك حقاً."



 

ضغطت شفتاي بعدم رضى القول مغيراً الموضوع، 

 "على اي حال هناك امر بغاية االهمية الخبرك به.."

 

نظر لي بهدوء بمعنى اكمل، نظفت حلقي بتوتر الدعو 

خلي ان ال يغضب ويقتل نصف القطيع، "انه بشأن بدا

كاسيدي.. الرجالن الذان ارسلتهما خلفه اختفيا تماماً واخر 

مرة تواصلنا معهما كانا بقرب ارض السايرن.. لكنني ال 

اظن بأن لهن دخل بذلك فال احد يمس افراد قطيعنا.. 

وبالنسبة لكاسيدي... لقد اختفى هو االخر.. ولم نستطع 

 لالن."ايجاده 

 

ابتلعت ما بحلقي وانا احدق به بتوتر.. انا حقاً ال اريد 

الموت. تخللت عيناه خطوط حمراء معلنة عن غضبه 

 الجحيمي..

 



نظر لي بهدوء يعاكس الغضب والهالة الجحيمية التي 

تخرج منه، "هل ارسلت اطفاال خلفه؟ منذ متى وانتم 

فعلون؟" ضعفاء هكذا؟ ربما تحتاجون تدريباً من الصفر، ات

 سأل باستنكار ونبرة هادئة.

 

ال ليس تدريب اليكساندر مجدداً، علي تفادي ذلك مهما 

كلف الثمن، الجل صحة الجميع. نظفت حلقي مزيالً 

التوتر، "الفا، ال نعلم ما حدث لهما بالتحديد.. علينا 

ايجادهما اوالً لنتأكد مما حصل تماماً.. ربما كاسيدي 

 قتلهما."

 

 حتى نطقت بآخر جملة جاعالً االمر اسوء كنت ابلي جيداً 

مما كان كنا تفعل كارال عادة. "انه مجرد عجوز بعكازة، 

بالكاد يستطيع التحول لذئبه وتقول لي بأنه قتلهما؟؟ انتم 

 حقاً بحاجة لتدريب مجدداً." انتهى امرنا.

 

وقف متجهاً للخارجاً لينطق بنبرة مخيفة، "احضر لوسيل 



 تجه الرض السايرن."ولويس واتبعني.. سن

 

"االن؟" نطقت بغباء.. ليتوقف ويرمقني بنظرته المرعبة 

 تلك. الرد بسرعة، "حاضر الفا."

 

!!)°°(  !!)°°(  !!)°°( 

.................................................... 

 

 ~Fiona )فيونا( 

 

نظرت لطبق الطعام امامي بهدوء، قطعة لحم مشوية مع 

كان الهدوء يأكل المكان، وطاولة الطعام بعض الخضار. 

 الكبيرة الفاخرة التي اجلس عليها وحيدة باردة للغاية.

 

التنهد للمرة العاشرة منذ ان جلست عليها دون ان المس 



الطعام. هذا هو ثالث يوم ال المس الطعام فيه.. وانا حقاً ال 

 اشتهيه.

 

كيف لكل شيء ان يتغير بلحظة واحدة فحسب.. يال 

 رابة.الغ

 

عاد لعقلي ذكريات ذلك اليوم، حينما امسكني مايكل.. 

رفيقي. يده التي المست خصري بلطف، وجسده الذي 

يالمس جسدي سامحاً للدفئ بالتسلل لجسدي.. شفتاه 

 القريبتين من شفتي..

 

 عضضت شفتي بشدة، كان شعوراً جميالً للغاية.

 

قاتلة. لكنها كانت لحظة مزيفة.. ولمسات كاذبة.. ومشاعر 

كان استغالله لي للتخلص من تلك اللعينة مؤلماً، حتى ان 

 كان ابعادها عنه يسرني لكن.. ليس بتلك الطريقة.



 

تنهدت مجدداً، بهدما شعرت بالدموع تتجمع بعيني.. انا لم 

اشعر بهذا االنهيار من قبل.. حتى انني لم ابكي مطلقاً 

 عل مطلقاً.وعلى الرغم من معاملة والداي القاسية.. لم اف

 

ال بأس فيونا.. ال بأس. جهزت حقيبتي بالفعل وسأغادر 

 غداً.

 

وقفت ممسكة بالصحن الزجاجي الذي يحمل الطعام كامال 

 كما هو. واتجهت للثالجة الضعه فيها.

 

لكنني توقف بخطاي بألم شديد ضرب جسدي ليقع الطبق 

على االرض الرخامية ويتكسر. ولم يكن وحده من وقع بل 

 سدي مرتطماً باالرض بشدة.تبه ج

 

توقفت انفاسي لشدة االلم. حاولت ادخال االكسجين لرئتي 



بفشل. لففت يداي على جسدي بألم.. واللعنة ماذا يحدث 

 لي؟

شعرت بأنني سأموت بأي لحظة. لكن االلم خف قليالً 

اللتقط انفاسي اخيرا بارتجاف. كان جسدي يرتجف بخفة. 

الذي يسير بداخلي كأنه  ضممت نفسي بقوة شاعرة بااللم

 جزء من دمي.

 

اغلقت عيناي بيأس لكنني سرعان ما فتحتهما بخوف وقلق 

 ما ان ادركت سبب هذا االلم.. مايكل.. انه مايكل..

 

Σ(゜゜)  Σ(゜゜)  Σ(゜゜) 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 



فوق سرير لوكاس وكل  وقفت امام جسد مايكل الساكن

 جزء من جسدي متصلب مكانه.

كان مغلقاً عينيه بهدوء.. ولو ان تلك العروق السوداء 

 تحتل جسده لقلت بأنه نائم فحسب.

 

تقدمت الجلس بجانب جسده وامسك يده. "ماذا حدث؟" 

سألت محاولة عدم البكاء في هذه اللحظة. كانت انفاسه 

 ق بأي لحظة.تخرج متقطعة وبطيئة.. وكأنه سيختن

 

تقدم لوكاس ليقف على جهة السرير االخرى قائالً بنبرة 

 مهتزة وحاقدة، "لقد كان هنا.."

 

رفعت نظري عن مايكل النظر للوكاس بتساءل. "من كان 

 هنا؟"

 

اهتزت نبرته قائالً، "بيتراوس.." احتلت الصدمة معالم 



وجهي وكياني مكمالً بذات نبرته، "لقد جاء لهنا.. ظهر 

، ظن بأنك هنا لكن خاب امله حينما وجد كالنا فقط.. فجأة

طلب مني احظارك قبل ان يغير رأيه ويحظرك بنفسه .. 

اردته ان يرحل فحسب لكن مايكل لم يبقى صامتاً.. وذلك 

لم يعجبه.. حاولت حمايته لكن انتهى بي االمر هكذا مليء 

بالكدمات وبمايكل بهذه الحالة.. لم استطع حمايته.. كان 

 ياً للغاية.."قو

 

شعرت بالغضب والحقد ينمو بداخلي.. "انه ليس خطأك 

لوكاس.." حدقت بعروق مايكل السوداء، "ما الذي فعله 

 بمايكل؟"

 

"هذا يدعى بالقتل البطيء.. جسد مايكل سيعاني من االلم 

ببطئ ولن يستطيع التحرك او حتى االستيقاظ.. انها مسألة 

يام ان لم نفعل وقت فحسب.. سيموت بغضون ثالثة ا

شيئاً." اجاب وكأنه يحفظ ذلك عن ظهر قلب.. وكأنه رآى 

 ذلك العديد من المرات.



 

اغلقت عيناي محاولة سحب القوة السوداء من جسده. 

ليصرخ لوكاس بقوة، "توقفي.." فتحت عيناي النظر له 

بحاجبين معقودين ليكمل. "ان فعلتي ذلك لن تمتصي ما 

 وتصبحين مثله فحسب.."بداخله بل ستنسخيه لجسدك 

 

صرخت بالمثل، "اذا ماذا افعل؟ ال يمكنني تركه يموت 

هكذا فحسب." عم الصمت من غير ان يجيب القف متجهة 

 لخارج الغرفة ليوقفني لوكاس.

 

 "اين تذهبين؟" سأل بقلق.

الجيب بجدية، "لذلك اللعين بيتراوس.. ان انتهى بي االمر 

 .."بترجيه ليزيل ذلك عن مايكل سأفعل

 

وقف لوكاس ليقول بغضب شديد، "نعم سينقذه ونعيش 

كأسرة كبيرة متحابة.. هل تظنين بأن ذلك اللعين سيلقي 



اي بال لمايكل؟ ما ان يراك حتى يأخذك سواء بالقوة او 

برغبتك.. ومشاعرك اللعينة هذه سيعتبرها ضعفاً 

وسيحاول انتزاعها منك.. اال تفهمين ما حاول مايكل ان 

 يدين تدمير كل شيء؟"يفعله؟ تر

 

"اذا ماذا تريدني ان افعل؟ كل هذا بسببي كيف يجب ان 

اتصرف ال يمكنني تركه يموت بهذه البساطة." صرخت 

 بينما غزت الدموع عيناي منذرة بالسقوط بأي لحظة.

 

عم الصمت المكان.. صمت ثقيل للغاية. تراجع لوكاس 

مغلقاً ليجلس على الكرسي خلفه ويمسك رأسه بكلتا يديه 

 عينيه بقوة محاوالً التفكير بأي حل النقاذه.

 

قاطع هذا الصمت قرع جرس الباب بشكل جنوني.. من 

 هذا اللعين االن؟

لم يرفع لوكاس رأسه ولم يبدي اي فعل لذلك. التجه نحو 



الباب بعصبية.. اياً كان هذا اللعين سأقتله. فتحت الباب 

لة فظيعة لكنت بعصبية ألراها تقف امامي ولو لم تكن بحا

 قتلتها حقاً.

 

كانت فيونا تقف بتعابير متألمة وحاجبين معقودين بشدة، 

جسدها يرتجف قليالً.. وكانت ترتدي ثياب منزل.. بنطال 

رياضي رمادي وقميص خفيف للغاية من غير اكمام، 

 وحذاء منزلي..

 

كانت تمسك بذراعها بقوة ومأنها تتعرض أللم شديد. "هل 

له شيء؟" سألت بيأس، لكنها لم تنتظر هو هنا؟ هل حدث 

ردي بل دفعتني بخفة لتتوجه لداخل باحثة في الغرف حتى 

 وصلت لغرفة لوكاس.

 

لحقتها بسرعة باستغراب. ما ان دخلَت وقفت متجمدة 

مكانها تنظر لمايكل بعيون متسعة باكية. حدقت ولوكاس 

 بها باستغراب وهدوء..



 

ه قائلة، "ما خطبه؟ لتتجه هي ناحية مايكل وتجلس بجانب

لماذا يتألم هكذا؟" سألت بتعب ووهن.. كان العرق يتصبب 

 من جبينها.

 

تبادلت ولوكاس االنظار ليجيبها لوكاس، "ما شأنك انت 

اخرجي من هنا." قال لوكاس بقسوة وغضب وقفاً من 

 مكانه.

 

لتجيب باكية جاعلة من لوكاس يقف مكانه بصدمة، 

انه رفيقي، اشعر بألمه ال  "ارجوك.. ال اريد ان اخرج..

استطيع تركه.. يجب ان نأخذه لطبيب المجموعة ال يمكننا 

 تركه هكذا.."

"ال يمكننا،" اجبتها بحزن شديد بعد ان صمت لوكاس من 

غير ان يقول شيئاً، اعلم بأن الرفيق بالنسبة للمستذئبين هو 

شيء مهم.. وهذا ليس الوقت التفاجئ بان لمايكل رفيقة. 

"حتى طبيب المجموعة لن يستطيع مساعدته.. ما اكملت، 



اصابه شيء ال يمكن عالجه بأي دواء.. هو يعاني ببطئ 

 وان بقي هكذا سيموت."

 

امسكت فيونا يده مايكل بقوة لتبدأ بالبكاء، واللعنة ماذا 

 افعل؟ ماذا افعل؟

جلست على احد الكراسي الموجودة بغرفة لوكاس محاولة 

الثقيل عاد مجدداً والشيء  التفكير بأي شيء. الصمت

 الوحيد الذي يسمع هو شهقات فيونا الخفيفة.

 

ال اعلم كم مضى من الوقت ونحن بهذه الحالة لكنها كانت 

طويلة للغاية وبطيئة باللعنة. وقفت القول بضيق شديد 

وقلقل، "ال يمكننا البقاء هكذا والبكاء فحسب.. يجب ان 

 نفعل شيئاً.. اي شيء."

فعت فيونا رأسها فجأة، نظرنا اليها انا "انتظرا.." ر

ولوكاس بصبر قد نفد.. مسحت دموعها بحركة مرتجفة 

 قائلة،



 "بحيرة السايرن المقدسة.."

 

 

 

.................................................... 

 

 �🙋�مرحبا جميعاً 

 

 كيف شفتم البارت؟ مش طويل كفاية؟؟

 

منتصف االسبوع راح راح يكون فيه بارت قريب يعني ب

 ❤❤احكي بحسابي لما بدي انزله

 على االغلب يوم الثالثاء او االربعاء..

 



مايكل.. من توقع ان يحدث له ذلك؟؟ هل ظننتم بأنه ميت؟ 

 من توقف قلبه لذلك؟؟

 هل سيموت مايكل حقاً؟؟ ام فيونا لديها الحل النقاذه؟

 

 من توقع ان يرى فيونا بهذه الحالة؟؟

لذنب النه لم يستطع منع والده من اذية لوكاس شعر با

مايكل.. هل كان خطأه حقاً؟ وما الذي قاله مايكل 

لبيتراوس ليجعله غاضباً هكذا؟ ولما لم يخبر لوكاس 

 كاناليا بما قاله؟؟

 

بيتراوس.. بداية ظهوره وبداية المصائب معه، هذه المرة 

 كان المتأثر بسببه مايكل؟ من التالي؟

 

صرفه البارد والقاسي للغاية اتجاهها؟ لوكا وايفيلين؟ ت

 وقدرتها على تحويله من لوكا المرح للوكا البارد..

 



اليكساندر.. سيذهب الى ارض السايرن بنفسه ليحقق بأمر 

 المستذئبين.. ماذا تظنون بأنه سيحدث؟؟

 

 �😉�البارت القادم مليء باالحداث المشوقة.. تحمسوا 

 

 ❤❤قاتكم الجميلة شكرا النتظاركم البارت ولكل تعلي

مسحت فيونا دموعها باطراف مرتجفة لتقول بأمل طغى 

على صوتها، "بحيرة السايرن المقدسة.." نقلت انظارها 

 بيني وبين لوكاس بترقب.

 

"بحيرة السايرن؟!" نطقت باستغراب، ماذا سنفعل ببحيرة؟ 

 كيف سيساعدنا االستحمام ببحيرة سايرن في شفائه؟

 

ايكل اكثر قائلة موضحة ما قالته ضغطت فيونا على يد م

بعد ان رأت تعابيرنا المستغربة، "بحيرة السايرن المقدسة 

ليست كأي بحيرة ومياهها ليست مياه عادية.. هي تمتلك 



خصائص عالجية، سمعت من ابي ذات مرة انها تستطيع 

شفاء اي شيء.. لكنني لست متأكدة ان كان ذلك سيساعد 

 بارتباك.مايكل ام ال." انهت كالمها 

 

"ال، يجب ان نجرب هذا الحل.. ليس لدينا اي حلول 

اخرى وال يمكننا فقط االنتظار حتى يموت.." قلت بسرعة 

 وبعض االمل بدأ ينمو داخلي.. وان كان صغيرا للغاية.

 

ادخل لوكاس يده في خصالت شعره السوداء ليرجعها 

للخلف بحركة عفوية غارقاً في التفكير، "كانا محقة، لم 

سبق ان جربنا ذلك سابقاً، ربما ينجح االمر. لكن المشكلة ي

 بمكان تواجدهم.."

 

قاطعته فيونا بسرعة قائلة بجدية وهي تقف على قدميها 

ورغم ارتجافهما الخفيف اال انهما لم يخذالها، "انا اعلم 

مكانهم.. هم يعيشون باالرض الشمالية تحت حكم االلفا 

م الى هناك من غير ان اليكساندر وحمايته، استطيع اخذك



يرانا اي من الحراس.. اعرف طريقاً مختصراً الى 

هناك.." قالت بثقة لنتبادل انا ولوكاس نظرة سريعة ليومئ 

 كالنا لها.

 

اتجه لوكاس ناحية جسد مايكل الممدد ليحمله على ظهره 

بحركة سريعة، "هيا بنا، ال نريد تضييع اي ثانية.." قالها 

 ارج الغرفة.بجدية وسرعة ليسرع خ

 

كادت فيونا تلحق به لكنني اوقفتها الرمي جاكيت لوكاس 

 المرمي بجانبي لها. حدقت بي لثواني لتكشر بقرف.

 

قلبت عيناي القول لها ببرود، "من الواضح انك بالكاد 

تقفين وبمالبسك هذه ربما يغمى عليكي في منتصف 

الطريق، وحينها من سيدلنا على مكان السايرن؟" قلت 

كم لتعقد حاجبيها بعدم رضى وتسرع في ارتداء بته

 السترة.



 

سار ثالثتنا في الغابة، فيونا تتقدمنا لتقود الطريق ولوكاس 

بالمنتصف يحمل مايكل، وثم انا خلفه الحمي ظهرهم في 

حال حدوث اي شيء. وفي كل دقيقة انظر للخلف التأكد 

 بان ال احد يتبعنا او اكتشفنا.

 

مسرعة. فيونا المتوترة والتي يبدو سرنا ثالثتنا بخطوات 

بأنها تتماسك بالكاد، ولوكاس الذي يخرج انفاساً عالية 

مسموعة بسبب حمله لمايكل منذ ساعة تقريباً وفي 

الطريق شديد الوعورة الذي نمشي فيه.. االن علمت لما ال 

 يوجد حراس هنا.

 

وانا شغلت حواسي بأكملها وتركيزي بما حولي، الفعل ما 

اله كالهما. على احد منا ان يبقى متيقظاً لما حولنا.. لم يفع

ال اريد ان يحدث شيء يعطلنا عن انقاذ مايكل ولو عنى 

 ذلك ان اقتل كل من يظهر امامنا.

 



"واللعنة الم نصل بعد؟ ايجدر بهذا ان يكون طريقاً 

مختصراً.. يموت قبل ان نصل على هذه الحالة." تذمر 

 زعاج.لوكاس.. لتتأفأف االخرى بان

 

تنهد لوكاس بقوة النطق انا االخرى بجدية، "لوكاس اهدأ، 

ال تنسى هدفنا الرئيسي.. ثم ال اعتقد بأن المشكلة الوحيدة 

التي سنواجهها هي طول الطريق، فعلى حد علمي 

السايرن ليست كائنات ودودة وخاصة مع الغرباء حتى 

 وان كان تعاملهن لطيفاً."

حيح، الشخص الوحيد الذي وافقتني فيونا بقلق، "هذا ص

 رأيتهن يطعنه في حياتي كلها كان االلفا اليكساندر."

 

خرجنا من االشجارالغزيرة فجأة الى ارض منبسطة شديدة 

الخضار. نظرت امامي بدهشة.. انها كالجنة. كان امامنا 

يقبع قصر كبير بغالية الجمال لكن ليس كأي قصر رأيته 

 بحياتي.

 



يه بترتيب منتظم جميل، وصوت كانت اشجار الفاكهة تحط

تدفق الماء العذب في بحيرة تقبع على الجانب االيسر، 

تحيطها حصى سوداء اللون وإوز ابيض اللون يسبح بها 

 بهدوء.

 

اما على الجانب االيمن قبعت نافورة كبيرة توسطها تمثال 

عذراء بشعر طويل للغاية بينما تمسك بجرة يخرج منها 

 تمأل المكان.الماء. وقهقهات رقيقة 

 

تقدمت فيونا لنتبعها انا ولوكاس. كان في تلك النافورة عدة 

نساء شديدات الجمال بالكاد يرتدين شيئاً، واظن بأن 

القهقهات صادرة منهن، وما ان لمحننا حتى توقفن وحدقن 

 بنا بصمت.

 

نظرت ليساري وكان المثل، يقفن عند شجر الفاكهة، 

 قوة.متوقفات عن االكل محدقات بنا ب



 

تجاهلت نظراتهم، النظر امامي بجدية.. اتمنى ان يسير 

كل شيء بسالسة دون ان يزداد الوضع سوء. ان احتجنا 

استعمال بحيرتهن تلك، البد ان توافق ملكتهن اوالً، 

 وينتابني شعور سيء اتجاهها.. سيء للغاية.

 

دخلنا من الباب المفتوح على مصرعيه بالفعل دون اي 

كان الداخل اجمل بعدة مرات من  حراسة، ولدهشتي

 الخارج.

 

كانت االرض الرخامية الملساء مليئة بالنقوش الجميلة وال 

ننسى جزء انها مبتلة. وبالمثل السقف والحائط، وعلى 

اليمين كان يوجد درج طويل ولكن بذات الوقت ذو عرض 

صغير بحيث يسمح لشخص واحد ان يصعد في كل 

لالعلى بطريقة غريبة  درجة. كان الدرج الطويل يلتف

 وبذات الوقت مذهلة موصال لالعلى.

ويوجد هنا عدة غرف بأبواب بلون البّن ذات نقوش 



مختلفة وجميلة بلون الذهب.. واحد االبواب كان كبيرا 

للغاية ذو لون اسود ونقوش ذهبية رصع بالجواهر التي 

 تبدو غالية.

عدة وفي منتصف هذه القاعة نافورة كبيرة للغاية اكثر ب

مرات من النافورة خارجاً، زينت النافورة فقط بتمثالين 

على كال الجانبين لفارستين مدرعتين تنحنيان على قدم 

واحدة وتضعان يد السيف بمحاذات مكان القلب ليشير 

 نصله لالعلى واليد االخرى خلف ظهرهم.

 

 

ومألت تلك البحيرة نساء كل واحدة منهن ال تقل جماالً 

ت بشرة شديدة النعومة وشعر حريري عن االخرى، ذوا

 وجسد مثالي بالكاد يخفينه.

 

اثار التمثالين فضولي واستغرابي لكنني سرعان ما 

تجاهلت امرهما مركزة على سبب قدومي هنا. نظرن 

جميعهن الينا بفضول وحدقن بقوة لكن لم تقل اي واحدة 



 منهن شيئاً.

 

 هي؟"نطقت فيونا بقوة، "نريد الحديث مع سيلينا اين 

وقفت بجانب لوكاس وانا اعاين مايكل وتعابيره، كان 

يتنفس بتقطع ويعقد حاجباه بألم بينما شحبت بشرته. 

 نظرت له بقلق العاود النظر امامي بترقب.

 

خرجت احداهن من الماء متجهة نحونا بحركات متمايلة 

مغرية بينما ثيابها تلتصق بجسدها اثر المياه، وساقيها 

ن كذراعيها وجذعها النحيل ورقبتها الى الطويلتين تظهرا

بداية صدرها المنتفخ، وشعرها االسود الطويل شديد 

النعومة التصق بجسدها ليقطر ارضاً كجسدها دون ان 

 تتعب نفسها وتجفف نفسها.

 

حاولت قدر االمكان اال اظهر تعابيري المتقززة، ايفعلن 

انا ذلك لوجود لوكاس؟ اعني، هي حتماً ال تهتم بأغرائي 



 وفيونا.

 

"وماذا تريدون منها؟" قالت بنبرة رقيقة ومغرية، بينما 

 ترمق لوكاس بابتسامة لعوبة.

 

"واللعنة احضريها قبل ان اقتلك." لم اكن الوحيدة التي 

نطقت بهذا بعصبية شديدة بل شاركني لوكاس بذات 

 الوقت.

جفلت لغضبنا المفاجئ لتنظر للخلف مشيرة الحداهن، 

 لتذهب عبر الباب االسود بسرعة.اومأت االخرى 

 

زفرت بغضب، لتقترب فيونا منا هامسة، "ال تتكلما مع 

سيلينا بهذه العصبية، واال انتهى االمر بنا ميتين بسبب 

 صراخها، فهي اقوة من اي انثى هنا."

 

لم يجب كالنا واكتفينا بالتحديق بذلك الباب االسود 



ا لتجاهلنا منتظرين بفارغ الصبر ان تخرج. تنهدت فيون

 لها لتقف هي االخرى بجانبنا بصمت موتر.

 

فتح الباب على مصرعيه اخيراً، لتخرج امرأة شديدة 

الجمال.. اجمل من كل النساء هنا، تمتلك شعراً ذو درجة 

غريبة من االزرق وعينان زرقاوان غامقان للغاية بشكل 

مذهل، ذات قوام طويل وبيضاء البشرة. بشرتها من 

ديدة النعومة، ترتدي فستان خفيفاً وجميالً مكاني تبدو ش

بلون ابيض جميل يظهر ساقيها لعدة فتحان به من االسفل 

 وذو اكمام شفافة تلمع بخفة.

 

سارت بتمايل مثالي اظهر منحنيات جسدها، لتقف اخيرا 

امامنا قائلة بأكثر صوت رقيق وجميل سمعته من انثى 

 بحياتي، "ما الذي تريدونه؟"

 

تحدث لكن فيونا بدأت، "اعذرينا ملكة سيلينا فتحت فمي ال

لوقاحتنا ودخولنا لمكانكم لكننا بحاجة لمساعدتك.. نحتاجك 



ان تساعديه قبل ان يموت." انهت كالمها وهي تشير 

 لمايكل.

 

نظرت المدعوة سيلينا لفيونا ثم للوكاس ثم لي، وتوقف 

تحديقها علي.. نظرت لي باستغراب واضح سرعان ما 

ظهر لتقول، "انا ال اساعد الغرباء ابداً." انهت  اختفى كما

 كالمها بابتسامة.

 

"ارجوِك ملكة سي..." نطقت فيونا بترجي. لكنني قاطعت 

كالمها بعد ان ادركت شيئاً، "لكن ارضك خاضعة لسيطرة 

 اليكساندر اليست كذلك؟"

حدقت بي بقوة وقد زالت ابتسامتها، "هذا صحيح.. نحن 

من اسفل قدمي العلى رأسي  تحت حمايته." رمقتني

 بتكبر.. اظنها لم تعجب بفكرة كوني ناديته باسمه فقط.

 

اكملت متجاهلة االمر، "انا رفيقته.. وهذا يجعل االمور 



مختلفة، الست محقة؟" نطقت بثقة لتتسع عينيها بصدمة 

 بينما شهقات السايرن حولنا علت.

 

ءها، ابتسمت واحدة متكلفة قائلة بنبرة غضب حاولت اخفا

 "وهل يجدر بي تصديق كل ما اسمع."

 

ابتسمت بجانبية قائلة بجدية، "انت بالفعل الحظتي رائحته 

 الملتصقة بي منذ ان خرجتي، الم تفعلي؟"

نظرت لي بعينان باردتان محافظة على هدوءها 

الخارجي. اغلقت عينيها لتبتسم فجأة قائلة، "انت محقة، انا 

يغير من االمر شيئاً.. بالفعل الحظت ذلك. لكن ذلك ال 

انت وحدك ولست معه، وانا اخذ اوامري من االلفا 

 بنفسه."

اقتربت مني بخطى بطيئة لتقف امامي. نظرت لها ببرود 

وضيق اعلم ما سيأتي الحقاً، "لكن؟" سألتها برود 

ونظراتي تخترقها، بالكاد اسيطر على نفسي من تقطيعها.. 

ن حولنا حتماً لكنني من سأخسر ان فعلت. فإن صرخن م



 سنموت قبل ان يصل رأسها لالرض الرخامية.

 

ابتسمت قائلة، "يا لك من ذكية.. دائماً هناك شواذ للقاعدة. 

 ان احضرتي لي قالدة الملك اورفيوس سأساعدكم."

 

"انتظري لحظة، اليس اورفيوس ملك الشياطين؟" نطقت 

 فيونا بارتباك وتوتر.

 

سأحضر لك قالدته لينطق لوكاس بغضب، "انا سأذهب.. 

او اياً كان وستساعدين اخي بالمقابل." حدق لوكاس بها 

 بغضب واشك انه يفكر بلكمها وتشويه وجهها الجميل.

 

اتسعت ابتسامتها، لتتراجع عدة خطوات عنا قائلة، "ال.. 

ان اردتم مساعدتي يجب ان تذهب هي بنفسها.. وان 

مها احضرت قالدته لي سأساعد اخاك." وما ان انهت كال

 التفتت لتذهب.



 

وفي لحظة اصبحت امامها، لتتوقف بصدمة وارتباك. 

اقتربت منها حتى لم يبقى سوى انشات بينما هي تجمدت 

غير قادرة على االبتعاد. ال اعلم ان كانت تعابير وجهي 

هي السبب ام هي الهالة الكبيرة المظلمة التي خرجت 

 مني.. او ان كالهما هو سبب ردة فعلها هذه.

 

لكنني لم القي اي لعنة لذلك، قلت بصوت دب الرعب لكل 

من كان هنا، "بل ستساعدين شقيقي االن وان نجحت بذلك 

سأحضر لك تلك القالدة اللعينة.. هل هذا واضح كفاية 

 لك؟" اومأت بالكاد البتسم بتكلف وابتعد.

 

اخرجت هي نفساً مرتبكاً بينما انا حاولت تهدأة هالتي 

 مكان.الظالمية قدر اال

استعادت هدوءها لتحدق بي بغرابة ثم استدارت للوكاس 

قائلة اتبعني. وسارت اتجاه الباب االسود ليلحقها لوكاس 

 وفيونا التي ترمقني بنظرات مرتبكة ثم دخلت انا.



 

كان المكان اشبه بحديقة كبيرة بمنتصفها تواجدت بحيرة 

متوسطة الحجم بمياه عذبة بدت مختلفة عن سابقاتها 

 جاً.خار

 

وقفت تلك السيلينا على حافة البحيرة لتطلب من لوكاس 

وضع مايكل فيها. وما ان فعل لوكاس نزلت هي للمياه 

 معه لتمسك بين احضانها وتسير به لمنتصف البحيرة.

 

لكنها قبل ان تفعل شيئاً قالت بصوت مغتاض يرفض 

 الهزيمة، "اذهبي االن."

م تكن منذ لحظات رفعت حاجباً لكالمها االن، "ماذا؟" ال

خائفة.. هل هذا وقت كبرياءها اللعين؟ لن اشعر باالرتياح 

ان لم ارى ان كان االمر سينجح ام ال.. فال احمل اي 

 توقعات لنتائج قوة بيتراوس اللعين.

 



قالت مجدداً بكبرياء، "ان لم تذهبي االن.. لن اساعده.. 

 فالبحيرة تستجيب لغناء السايرن فحسب.."

شديد، "اقسم ايتها السافلة ان لم ينجح زمجرت بغضب 

ذلك بشفائه عندما اعود، اقسم بأنني سأقتل كل سايرين 

لعينة في هذا المكان." استدرت ناحية الباب لكن لوكاس 

 اوقفني ممسكاً بيدي.

 

"سأذهب معك." قال بجدية والقلق يغزو عينيه الزرقاوان 

 الجميلتان.

 

تفاق ان تذهب لتنطق تلك العاهرة سيلينا، "كان اال

 وحدها.."

تحولت عينا لوكاس للون االسود واستدار متجهاً نحوها 

الوقفه بسرعة قائلة باطمئنان، "لوكاس ان قتلتها سيموت 

مايكل.. ال بأس استطيع فعل ذلك.. احتاجك للبقاء بجانب 

 مايكل.. ارجوك ثق بي."



 

نظر لعيناي بصمت لتعود عيناه الزرقاوان بدرجة فاتحة 

خاصتي تماما، ابتسمت محاولة طمأنته ليعقد هو نادرة ك

 حاجباه بحزن والم، "ارجوِك انتبهي لنفسك."

اومأت له بخفة، استدعت سيلينا احد السايرن لتأمرها 

بأخذي للبوابة. القيت اخر نظرة عليهما.. لوكاس الذي 

يحدق بي بقلة حيلة.. ومايكل النائم وسط بحيرة بغير 

 لك السايرن.حيلة. ثم استدرت اللحق بت

 

شعرت بغرابة شديدة وانا اقف امام مرآة كبيرة دعتها هذه 

السايرن بالبوابة.. تخيلت كل الطرق التي سأذهب بها 

 لعالم الشياطين لكنني لم اتخيل انها ستكون عبر مرآة.

 

وقفت تلك السايرن تحدق بي بهدوء لتقول فجأة قبل ان 

ستغراب اتقدم، "ارجوِك عودي بسالمة." حدقت بها با

لتكمل موضحة بذات تعابيرها الهادئة، "ان حدث لك اي 

 شيء.. االلفا اليكساندر سيقتلنا جميعنا."



 

رائع، سايرين مع عقل. بجدية يجب ان يضعوها مكان 

تلك السافلة. اومأت ببرود التقدم باتجاه المرآة، مددت يدي 

 لتخترقها، ثم تقدمت الدخل جسدي بأكمله.

 

الرياح الباردة، فتحت عيناي وما ان عبرت شعرت ب

 الحدق بالمكان الذي اقف به بصدمة واندهاش.

 

.................................................... 

 

 �🙋�مراحب 

 

 ��كيف شفتم البارت؟ خفيف لطيف؟ 

 

 مين يشعر بالصدمة لما آلت اليه االمور؟



 

اي المصيبتين ستكون اكبر على رأس كاناليا.. ذهابها 

 عالم الشياطين؟ ام ان اليكساندر بطريقه الرض السايرن؟ل

 

بالمناسبة اسم ملك الشياطين اورفيوس يعني ظالم 

الجحيم.. هل السمه اي داللة لما سيكون عليه ملك 

 الشياطين؟؟

 

ولماذا طلبت سيلينا قالدته؟ هل حقاً كان ذلك ال معنى له 

 ؟ام وراء طلبها لذلك سراً؟ هل قالدته قالدة عادية

 

ماذا عن مايكل؟ هل حقاً سيشفى مما فعله به بيتراوس؟ ام 

 انه سيموت وسينتهي االمر بقتل كاناليا لهم جميعاً؟

 

موقف لوكاس وشعوره بعدم قدرته على فعل اي شيء؟! 

 او حتى حماية شقيقيه؟



 

هذا البارت كان تمهيد لبارت يوم السبت.. لذا ال تنزعجو 

 اث كثيرة..لكونه قصيرا وال يحتوي على احد

 

واعذروني اذا في اخطاء  ❤واتمنى استمتعتم بالبارت

 امالئية.

وما ان عبرت المرآة شعرت بالرياح الباردة تلفح وجهي، 

فتحت عيناي الحدق بالمكان الذي اقف به بصدمة 

 واندهاش.

 

واللعنة ما هذا؟ اال يفترض بي ان اكون في عالم 

 ثلجية ما؟ الشياطين؟ هل ارسلتني تلك السايرن لمنطقة

 

كنت بمنتصف غابة.. شبه غابة على ما يبدو فاالشجار 

حولي سوداء متفحمة بدى وكأن حريق هائل اندلع بها قبل 

 ان يغطي الثلج الكثيف كل شيء.



 

تنهدت بقلة حيلة الركز حولي جيداً، هناك شيء غريب 

 بهذا المكان! انا حتماً اشعر بشياطين بهذا المكان..

حقاً؟ اال يفترض به ان يكون حاراً  اهو عالم الشياطين

 وملتهباً او شيء كهذا؟

 

سرت لالمام وانا التفت حولي باستغراب، ال يوجد احد 

هنا. استمررت بالسير لنصف ساعة تقريباً، وكلما تقدمت 

 الحظت ان الثلج يقل والحرارة تزداد.

 

توقفت باستغراب ما ان وصلت الى حافة الغابة. فالثلج 

دها وبدى كأنه يوجد خط فاصل بين اختفى على حدو

الغابة المتجمدة واالرض المسطحة امامها.. التي بالمناسبة 

 تشتعل حراً.

 

وقفت خلف شجرة وانا اعاين المكان امامي بحذر. كانت 



االرض امامي خالية من االشجار ذات تربة سوداء 

والهواء القادم منها كان شديد السخونة، وعلى بعد مسافة 

ر ضخم للغاية، واستطيع من هنا رؤية عدة كان هناك قص

 شياطين تحرس ابوابه.

 

وان استطعت تجاوز الشياطين الذين يقفون حول المكان، 

 كيف سأتجاوز الحراس؟

"اال ترى بأنك كنت لطيفاً؟ كان عليك ان تطلب مقابل اكبر 

 بكثير." دخل مسامعي صوت ذكوري ساخر.

ثالث سنين  "ماذا؟ لطيف؟ اتسمي التخلي عن روحها بعد

 امراً لطيفاً؟" رد االخر بحنق واضح.

 

نظرت اتجاه الصوت، كان اثنان من الشياطين يقفان 

بالقرب من االشجار بينما يتبادالن الحديث معاً. كانا 

يرتديان ثياب متشابهة كالجميع هنا كما الحظت. بنطال 

اسود وسترة جلدية طويلة من الخلف بينما من االمام 

يم غريب لكن اعترف جميل، وحذاء ليست كذلك بتصم



 اسود جلدي عاٍل.

 

اال يشعرون بالحر بكل تلك المالبس في هذا المكان؟ ربما 

هذا هو سبب وجود غابة جليدية.. بحقك كاناليا الشياطين 

 يعشقون النار واالشياء الساخنة.

 

اقتربت بحذر منهما دون ان اصدر صوتاً، اسفة مقدماً 

رور. ابتعد احدهما عدة خطوات لكنني احتاج ثيابكما للم

غاضباً، "لن اصغي لك ايها اللعين.. وكأنك افضل مني 

 في هذا."

ضحك االخر الذي يعطيني ظهره مناديا بسخرية، "هذه 

افعال اطفال فحسب سأعلمك ان اردت؟" صرخ االخر 

 قبل ان يبتعد، "اتمنى ان تتجمد ايها اللعين."

اصبحت خلفه ضحك االخر، القترب منه بهدوء وما ان 

همست له، "هل نحقق امنيته؟" استدار لي بتفاجؤ الرفع 

احدى يداي واضعها على فمه بينما االخرى امسكت بها 

 ذراعه بحركة سريعة حتى هو لم يستطع مجاراتها.



 

السحبه داخل الغابة طارحة اياه ارضاً بقوة. رفع يده 

الحرة ناحيتي ليحرر نفسه، لكن خرج مني ذلك الرماد 

ود المتطاير ثانيةً مثبتاً جسده ارضاً بقوة، ليصبح غير االس

 قادر على الحراك ابداً.

 

ابتسمت باتساع، بدأ االمر يعجبني. تحرك الرماد االسود 

ببطئ متجه ناحية وجهه الذي ال ازال اضع يدي عليه 

 الغطي فمه.

كانت عيناه متسعتان بشدة، واستطعت رؤية الخوف في 

حياتي و.. حسناً، اظن بأن  عيني شيطان الول مرة في

نظرية ان الشياطين ال يشعرون خاطئة نوعاً ما.. وهذا ما 

 يجعل عنقاء الظالم اسوء منهم بمراحل.

 

نطقت مخاطبة السواد بأمر، "ال تؤذيه." وسرعان ما 

تراجع عن وجهه بطاعة. ال اعلم لما تحدثت اليه لكنني 

 ممتنة انه اتى بمفعول.



 

ان متسعتان البتسم هامسة له، نظر الي الشيطان بعين

"فالتحظى بكوابيس جميلة." وسرعان ما ارتخت عيناه 

لتغلقا غاطاً في سبات عميق.. اعلم بأنني فعلت شيئاً سيئاً 

 بذلك، لكنه يستحق.

 

نزعت سترته وبنطاله التركه ملقي بالثلج واسارع 

بارتدائهم فوق ثيابي. كانت ثيابه كبيرة نوعاً ما علي رغم 

 جسده.نحالة 

تنفست بعمق مخرجة التوتر من داخلي، حسناً، علي فقط 

التسلل لهناك، اخذ قالدة اورفيوس بينما ال يكون منتبهاً ثم 

 العودة..

 

 لحظة... كيف سأعود؟

 

اللعنة لم تخبرني تلك السايرن كيف يفترض بي العودة.. 



 تنهدت حسناً سأكتشف ذلك حينما اسرق قالدته.

دية لتغطي وجهي بأكمله، عدت رفعت قبعة السترة الجل

اليه الخذ الحذاء الجلدي وارتديه اللقي حذائي االسود 

 الرياضي بجانبه، ثم توجهت خارج الغابة بخطى ثابتة.

 

سرت مبتعدة عن الغابة، ولم ينتبه او يلقي اي منهم بال لي 

لحسن الحظ. توقفت على بعد مناسب من حراس البوابة، 

زينة. لن يسمحوا لي بالدخول هم حتماً لم يوضعوا هنا لل

هكذا، وال استطيع فعل ما فعلته بقريبهم بالغابة امام هذا 

 العدد من الشياطين.

 

البد ان اجد مدخل ما غير الباب الرئيسي. اتجهت لليسار 

الستدير باحثة عن اي مدخل من غير ان يوجد اي احد او 

 حراس.

 

ولحسن حظي لم يوجد احد بجانب القلعة هنا. نظرت 



 لالعلى لتلتقط عيناي نافذة مفتوحة، لكنها بالطابق الثالث.

 

كيف سأصعد لهناك؟ نظرت حولي بحذر، ال يوجد سوى 

حل واحد. اغلقت عيناي، محاولة اخراج جناحاي، انا لم 

 افعل هذا من قبل.

 

فجناحاي خرجا مرتين في حياتي فحسب، المرة االولى 

 كساندر.حينما كنت بالخامسة والثانية في قطيع الي

 

شعرت بذلك، شعرت بهما يخرجان الفتح عيناي بابتسامة 

 متسعة. نظرت لهما من اعلى كتفي، كانا ضخمين حقاً.

 

نظرت حولي مجدداً التأكد بان ال احد اتى هنا. ثم وجهت 

انظاري لالعلى ناحية النافذة.. حسناً، استطيع فعلها.. انه 

 ليس بهذه الصعوبة.

 



 

ع عن االرض قليالً.. لقد نجحت. حاولت تحريكهما، الرتف

"اااه." ترنحت فجأة في الهواء، غير قادرة على التوازن 

 والتحكم بهما.

 

ارتفعت لالعلى كثيراً، وما ان وصلت النافذة مددت يدي 

المسك بحافتها، لكنني تراجعت للخلف بقوة، واللعنة في 

 االتجاه االخر يا جناحان.

 

يداً، ال افهم الية كيف يتحكم لوكاس ومايكل بهما تحد

 عملهما؟

 

تشقلبت رأساً على عقب التجه بكل اتجاه ولحسن حظي لم 

 ارتفع او اذهب بالقدر الكافي ليلمحني اي احد.

 

النافذة.. الى النافذة كانا ركزي. حاولت السيطرة واالتجاه 



 الى النافذة المفتوحة.. لكنني اتجهت اليها بسرعة كبيرة.

 

ضاً على وجهي بعد ان دمرت العبرها للداخل واقع ار

نصف التحف الموجودة بالممر. "آوو." تمتمت بألم وانا 

انهض من على االرض، ولحسن حظي اختفى جناحاي. 

 على االقل اصبحت بالداخل.

 

وقفت انظر حولي.. يال الغرابة لما ال يوجد احد هنا؟ 

 حتى مع الضجة التي صنعتها لم اسمع اي خطوات قادمة.

 

ن ان اصدر صوتاً.. االن كيف يفترض سرت بهدوء دو

بي ان اجد غرفة اورفيوس ذاك. توقفت حينما وصلت 

لتقاطع طرق، اختلست النظر من وراء الحائط للممر يميناً 

 بحذر ثم يساراً.. ال احد..

 

"انت هناك.. ماذا تفعل هنا؟ يمنع الدخول للطابق الثالث.." 



عناء  صرخ احدهم فجأة من خلفي، لكنني لم اكلف نفسي

االلتفات له بل جريت بسرعة دون تفكير هاربة منه، 

السمع خطواته وصراخه خلفي ولم يكن وحده بل يرافقه 

 شخص ما.

 

استدرت يميناً بسرعة التوقف مكاني بنهاية مسدودة، 

التفت حولي بسرعة البحث عن اي مخرج.. ووجدت 

 الشيء.

 

"ذهب من هناك.. انتهى امره." سمعت خطواتهم التي 

 قدم ببطئ.. انتهى امري.تت

 

≧﹏≦  ≧﹏≦  ≧﹏≦ 

.................................................... 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 



 

وقفت امام جسديهما الممددان ارضاً، عيناهما التي تحدقان 

بالسماء بال اي حياة، دمائهما التي شكلت بركة اسفل كل 

بداخل جسدهما من  واحد منهما، وانفاسهما التي استقرت

غير ان تخرجا كانتا اكبر دليل بأنهما قد فارقا الحياة 

 بالفعل.

 

اياً كان من فعل هذا سأتأكد بأن اقتله على فعلته.. ال احد 

 يتجرأ على اذية احد افراد قطيعي دون ان يلقى عقابه.

 

"الفا، لقد ماتا بالفعل منذ ثالثة الى اربعة ايام تقريباً.. 

بالتعفن بالفعل." نطق لوسيل بجدية بينما وجثتهما بدأت 

 يفخص الجثة بعينيه.

 

اكمل لويس بعدها، "شياطين.. ان اثار الجروح سوداء 

وحادة، انها تشبه الجروح التي يصنعها لوسيل، البد بأن 



 للشياطين يد في ذلك."

"تباً." تمتم لوكا الذي كان يقف بجانب لويس. ليبتعد 

 ٍد على وجوههم بوضوح.الجميع خطوة عني والتوتر با

شعرت بقوة العنقاء بداخلي تكبر وبحاجتي لقتلهم بشدة. 

شعوري بالكره نحو الشياطين ال يمكن ان يساعد بأي 

شيء في هذا الوضع، واورفيوس ليس غبياً ليعبث معي 

 هكذا.

 

"لوكا انت ولويس انقال جثتيهما للمجموعة، لوسيل 

 ويس فوراً.سنذهب لسايرن." قلت بأمر ليومئ لوكا ول

 

بينما سأل لوسيل باستغراب، "الن نذهب الرض الشياطين 

 اوال؟"

نظر ثالثتهم لي بفضول الجيبه بنبرة باردة، "اورفيوس 

حتماً لن يفعل ذلك والشياطين معروفين بالغبث والخيانة 

بالفعل، لذا سنتجه لقلعة السايرن اوال فقد قتال بارضهم 



 طين."بالنهاية ومن ثم سنتجه الرض الشيا

 

اومأ لوسيل بتفهم، لنغادر متجهين لقلعة السايرن بينما لوكا 

ولويس يتوليان امر المستذئبين. انا حتماً لن اترك 

جسديهما هنا، يستحقان على االقل ان ترتاح اجسادهم 

 بدفن الئق وامام عائلتهما.

 

ما ان خطت قدمي داخل حديقة قصرهن شعرت بشعور 

بغرابة وشعرت بشعور غريب لكن مألوف، تحرك ذئبي 

 سيء حيال ذلك.. وشعوري ال يمكن ان يخيب.

 

"الفا!" نطق لوسيل فجأة باستغراب معيداً الي انتباهي، 

 العلم بأنني قد توقفت بالفعل. "هل هناك شيء؟"

جعدت حاجباي بخفة وانا ادقق النظر امامي بتركيز 

وحدة. ثم سرت بصمت ليتبعني لوسيل بصمت من غير 

م بالفعل كعادته بأنني شعرت بشيء غريب اي سؤال، عل



 حتى ان لم اخبره او هو نفسه شعر به.

 

سرت بهدوء وبرود لالمام اتجاه بوابة قصر السايرن، 

وكلما اقتربت الشعور الغريب وعدم الراحة يزداد بداخلي، 

 وردة فعل السايرن يؤكده فقط.

 

فكل واحدة تقع عيناها ناحيتي تتجمد مكانها بتعابير 

مة قلقة. وما ان دخلت القصر مع لوسيل حتى مصدو

توجهت انظارهن جميعاً ناحيتي وتمتماتهن المتوترة القلقة 

 اختفت ليحدقن جميعهن بي بتوتر اكبر.

 

نمى الغضب رويداً رويداً بداخلي، نظراتهن هذه تعني 

شيئين فحسب.. اما ان لهن يد بمقتل َرُجلَّي، او ان ملكتهم 

بياً للغاية يستدعي غضبي العارم. بالتحديد فعلت شيئاً غ

فإن فعلن هن شيئاً كهذا كانت ستسلمها لي من غير اي 

 اهتمام وشفقة.



 

اقسم ان كان الخيار الثاني، ستكون اخر ايامها كملكة 

 سايرن هنا.

سرت للداخل بثبات وبرود، توقفت امامي سايرن بشعر 

زمردي قصير وعينان مشابهتين لهذا اللون تماماً. ترتدي 

ثوباً ابيضاً طويالً يشبه مالبس اليونانيين القدماء وكان 

 يغطي معظم جسدها عدى القليل من نصفها العلوي..

 

انها تلك السايرن الغريبة.. شقيقة سيلينا. هي السايرن 

الوحيدة التي ال تهتم بأغراء اي احد، وكما الحظت 

الوحيدة التي تستخدم عقلها هنا. لو انهم اختاروها ملكتهم 

دالً من تلك الغبية التي تملك المظهر فحسب لكان افضل ب

 للجميع حتى السايرن نفسهن.

 

انحنت قليالً باحترام وهدوء قائلة، "الفا اليكساندر.. يشرفنا 

حظورك هنا، هل بأمكاننا خدمتك بشيء؟" قالت بنبرة 

 ثابتة وتعابير هادئة وكأن االمور هنا طبيعية.



 

بات وبرود لترتبك لثانية "ما الذي يحدث هنا؟" سألت بث

واحدة. اعلم بأن شيئاً يحدث هنا، ففي الحالة الطبيعية تلك 

 السيلينا المزعجة ستهرول لهنا ما ان تشعر بحضوري.

 

"الفا ال افهم ما.." اجابت بارتباك بالكاد ظهر بنبرة 

 صوتها.

 

قاطعتها ببرود ارعب اوصالها، "انت ذكية كفاية لتعلمي 

 كي ال االحظ.. اين سيلينا؟"بأنني لست غبياً ل

عقدت حاجبيها بتوتر وارتباك وهي ال تزال تنظر لالرض 

الرخامية المبتلة. لتنطق اخيرا برجاء متوسلة عن كل 

سايرن هنا، "الفا اليكساندر ارجوك اصفح عنا.. كل 

السايرن هنا لم يكن بيدهن اي شيء لفعله لذا ارجوك 

 اصفح عن حياتنا."

 



بينما هالتي بدأت تكبر لتتراجع عقدت حاجباي بغضب 

عدة خطوات للخلف واطرافها ترتجف كبقية السايرن هنا. 

فقد الحظتها اخيراً، تلك الرائحة الخفيفة للغاية.. االئحة 

 الفريدة الجميلة.. رائحة رفيقتي.

 

اتجهت للباب االسود المزخرف بثبات وغضب الفتحه 

اسئلة  على مصرعيه بينما حاول لوسيل استجوابها بعدة

 سريعة.

 

وما ان دخلت حتى زاد غضبي. لم يكن لها اي اثر لكن 

رائحتها بالمكان كانت واضحة، وشقيقاها كانا اكبر دليل 

 على انها كانت هنا.

 

كانت فيونا هنا ايضاً تنظر بذعر ناحيتي، بينما توأمها لم 

يكلف نفسه النظر نحوي بل كان منحنياً لالسفل ممسكاً 

بقلق، وشقيقها االخر كان مع سيلينا في بكلتا يديه رأسه 

 منتصف البحيرة وبدى فاقداً لوعيه.



 

صوت غناء سيلينا توقف ما ان رأتني، وتجمدت بخوف 

 ما ان رأت تعابير وجهي.

 

نظرت لها برعب الجم لسانها، القول بنبرة اكثر رعباً من 

 نظرة عيناي لها، "اين هي؟"

 

تنظر لي بخوف لم تستطع الكالم بل تجمدت هناك فحسب 

 شديد.

 

"الفا ارجوك اهدأ اوالً.." جاءت شقيقتها من خلفي لتقول 

 بسرعة.

 

"لن اكرر سؤالي.. اين هي رفيقتي؟" ارتجفت االخرى  

 لتتمتم بتقطع.

 



 "هي.. انها.."

:(´◦ω◦｀):ﾟ ﾟ:(´◦ω◦｀):ﾟﾟ 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

وضعت اذني على الباب الضخم محاولة سماعهم. لحسن 

 الحظ ان هذه الغرفة كانت بهذا الرواق واال انتهى امري.

 

"اظن بأنه دخل لغرفة اخي.." نطق الثاني ليجيب االول 

نافياً باستحالة. "ال يستحيل هذا.. ال يوجد شخص مجنون 

سيفعل ذلك.. حتى ونحن اخوته ال نستطيع دخول غرفته 

هو موجود.. وعلى اي حال ان كان قد دخل فهو ميت اال و

 ال محالة."

 



انهى كالمه بابتعاد خطواتهما، وسرعان ما تالشت 

اصواتهما. زفرت براحة، لكن كيف سأموت ان دخلت 

غرفة.. هل شقيقهم يقتل من يدخل لغرفته؟ يا له من 

 شقيق...

 

وسرعان ما صمتت افكاري ما ان استدرت. نظرت 

 ابير... االن انا افهم الفكرة تماماً.لالعلى بال تع

 

كان اشبه بكلب لكنه بثالثة رؤوس وضخم للغاية، ينظر 

لي باسنانه.. اسنانهم الكبيرة بينما لعابهم يسيل مظهرين 

 تعابير وحشية..

 

كلب الجحيم... السيربيروس! ما الذي يفعله بغرفة احد 

 الشياطين؟ تقدم مني وهو يزمجر برؤوسه الثالثة.

 

جعت خطوة لكنني استطدمت بالباب خلفي. حسناً، ترا



 يمكنني التعامل معه.. آمل ذلك.

انزلت القبعة التي تغطي وجهي النظر له محاولة اخراج 

بعض من قوتي، تعلمت سابقاً من ذلك الشخص بأن 

المجنحين يستطيعون ترويض الحيوانات مهما كانت 

اً خطيرة.. لكن ال اعلم ان كان السيربيروس يعد واحد

 منهم.

 

ان لم ينجح االمر اذا سأهرب على امل ان يظل بهذه 

 الغرفة وال يلحق بي.

نظرت بعيني كل رأس من الثالث بقوة وثقة كما علمني 

سابقاً، ثم رفعت يدي باتجاهه مركزة بعضاً من قوتي التي 

اكتسبتها من نصفي المجنح.. التي بالمناسبة كان من 

مية الضخمة التي الصعب اخراجها بسبب القوة الظال

 اكتسبتها من نصف عنقاء الظالم.

 

وسرعان ما اعتلى محياي ابتسامة الن السيربيروس 

انحنى واضعاً رأسه الذي يقبع بالمنتصف على يدي 



 والرأسان االخران انحنيا فحسب.

 

قهقهت قائلة، "كلب جيد.. االن اجلس بهدوء وال تصدر 

الكلب ذو  اي صوت، حسناً؟" ما ان قلت ذلك حتى تراجع

الثالثة رؤوس لينبحوا وكأنهم مجرد جراء بعيون المعة، 

 ثم تمدد بهدوء مغلقاً عيناه متجاهالً اياي.

 

 حسناً ال يهم.. املك ذئباً لست مهتمة بالكالب لعلمك.

 

تقدمت المعن النظر بالجناح الذي دخلته لتوي.. هذا فاخر 

 كاللعنة، من يعيش هنا؟ هل صادف ان حظي اصبح جميالً 

 ودخلت غرفة ملكهم؟

 

كان مساحته هائلة ويوجد ثالث ارائك باللون االحمر 

الدامي والذهبي.. بديكور فيكتوري جميل للغاية. اتجهت 

 الحد االبواب الثالث الموجودة هنا بفضول الفتحه.



 

هبت موجة حر هائلة ما ان فعلت الغلقه بسرعة.. واللعنة 

ذي يضع شيئاً اال يكفي الحر هذا؟ من هذا المعتوه ال

 كمسبح براكين بجناحه؟

 

 بالكاد اتنفس بكل هذه المالبس، هل هم مجانين؟

 

اتجهت للباب بجانبه وفتحته بحذر.. غرفة نوم! دخلت وانا 

اتفحص المكان بنظرة اعجاب، سرير باغطية منفوشة 

يبدو مريحاً بمجرد النظر اليه من هنا، كان باللونين 

 االسود واالحمر.. جميل.

 

باللون االسود واثاث فاخر بذات اللونين. يا له من  سجاد

عاشق للونين االسود واالحمر. خطوت للداخل عدة 

 خطوات السمع صوت الباب الخارجي يفتح..

 



اتسعت عيناي بذعر ، الختبئ خلف الباب المفتوح بسرعة 

 محاولة خفض وتيرة تنفسي.

 

طين "اخي ارجوك اهدأ.. انت تعلم انه يمكنه التحكم بالشيا

وما ان يأمرهم ال يستطيع ن مخالفة اوامره." تكلم ذات 

صوت الشخص الذي كان يصرخ علي بالتوقف.. كان 

 مرتبكاً ومتوتراً.

 

"اهدأ؟ بعد ما فعاله تقول ان اهدأ؟ انا ملكهم وانا الوحيد 

الذي يأمرهم ومن يعصي اوامري سيموت في الحال وال 

الذي اتضح انه  يهمني من سيكون." تكلم فجأة ذلك الشقيق

الملك لمفاجأتي.. كان صوته مرعباً غاضباً واستطيع 

 الشعور بقوته من هنا.. ابتسم بعفوية.. اليكساندر اقوة منه.

 

تكلم صوت ثالث بدى اصغر من كالهما، "اخي.. في اخر 

مرة عصى احدهم اوامره دمر نصف عالم الشياطين 

 "واصبح الثلج يغطيه.. لكن لما لم تقتلهما فحسب؟



 

لقد قتال احد افراد قطيع اليكساندر.. لن يعجبه امر قتلي 

لهما بل سيفضل تولي امر ارسالهما برحلة استجمام شديدة 

الراحة قبل قتلهما." هدأ قائالً بثقة وكأن اليكساندر اعز 

 اصدقائه.

 

اصابني كالمه بالصدمة، قتال احد افراد قطيع اليكساندر؟ 

خص ما وهو ذاته من شيطانان؟ بل كانا ينفذان امر ش

حول تلك الغابة الرض ثلجية فوق ارض الشياطين 

الحارة! لما لدي شعور مألوف بهذه المصائب؟ اعني.. هذه 

 حتماً تشبه افعال بيتراوس.

 

"اخرجا واعلماني حينما يأتي ال اريد للشياطين ان 

ينقرضوا من العالم." تمتمت ملك الشياطين لهما وهو يتجه 

 بها.للغرفة التي انا 

 



دخل ليقف بغرابة قرب الباب بصمت، البتلع ما بحلقي 

 بتوتر.. محاولة عدم التنفس قدر االمكان.

 

"ما االمر اخي؟" نطق االصغر ليجيب االخر بغرابة، 

 "هل دخل احد هنا؟"

 

نطق االكبر خارجاً بسخرية، "انسيت ان الكلب المتوحش 

ن سيدخل هذا هنا.. انظر هو يكاد يأكلنا لو لم تكن هنا. م

 دون ان يفعل له شيئاً؟" ... انا!

 

 همهم الملك بريبة، ليدخل صارفاً اياهم للخارج.

 

حركت رأسي ببطئ الختلس النظر اليه. كان ظهره 

مواجهاً لي ولم استطع رؤية وجهه، بينما بدأ بخلع مالبسه 

 العلوية...

 



واااه لديه بنية جسد جميلة، اعتذر اليكساندر لكن ال 

نفسي من النظر. خلع شيء من حول رقبته  استطيع منع

 واضعاً اياه فوق ثيابه على سريره... انها القالدة.

 

تحرك الخفي رأسي مجدداً خلف الباب، سمعت صوت 

بابا الختلس النظر مجدداً، دخل الى احد االبواب بهذه 

 الغرفة اعتقد انه حمام او شيء ال يهم.

 

روية ناحية خرجت من خلف الباب بهدوء، المشي ببطئ و

السرير. سآخذها بسرعة واخرج، دون ان اصدر اي 

 صوت.

 

ما ان وصلت السرير حتى توقفت، كانت جوهرة شديدة 

االحمرار جميلة للغاية تشبه عين القطة. انحنيت اللتقطها 

 بين يداي لتبدأ بالوميض.. انها حقاً جميلة..

 ال تبدو جوهرة عادية! ال يهم سأخرج بعدها اتساءل.



 

 بأن قطاً نجح بالتسلل هنا؟" "ارى

تجمدت مكاني ما ان دخل صوته الساخر اذناي. اغلقت 

 عيناي وانا اشتم بداخلي كل شيء.. انتهيت حتماً.

 

 استدرت ببطئ، لتتسع عيناي.. انا لم اتوقع كل هذا...

 

 

.................................................... 

 

 ��✋مراحب 

 

 اخباركم؟

 ❤��البارت؟  كيف شفتم



 

 اعتذر لتأجيل البارت لليوم، كنت تعبانة كثير

 

واخيرا كاناليا دخلت القلعة.. ووجدت القالدة المنشودة 

غريبة الشكل.. لكن تم امساكها من اخر شخص تود ان 

 يمسكها.. ما توقعاتكم للذي سيحدث؟

 

قدرة كاناليا على ترويض الوحوش والحيوانات؟ ما رأيكم 

 بها؟

 

ر واكتشافه لالمر واخيراً؟ ماذا سيفعل برأيكم لكل اليكساند

من سيلينا، الشياطين.. وكاناليا نفسها؟ كونها لم تطلب منه 

 المساعدة فحسب.

 

لوسيل وكالم اليكساندر عنه؟ برأيكم كيف لهذه العالقة ان 

 تنشأ بين الفا مستذئبين ونصف شيطان؟



 

اً ليس من هو مدرب كاناليا الذي كانت تتكلم عنه، هو حتم

 جدها فمن يكون؟

 

 شقيقة سيلينا المختلفة تماماً عن السايرن العاديين؟

والشخص الذي دمر نصف مملكة الشياطين والذي من 

 الواضح بأن اورفيوس يكرهه بشدة، من يكون؟؟

 

عالقة اورفيوس و اليكساندر؟ وكيف يعرفان بعضهما 

 بشدة هكذا؟

 ❤��وفقط 

 

مترددة بوضعه بدال  وسعيدة الن الغالف اعجبكم.. كنت

 ��❤❤من االول.. 

 اتسعت عيناي بدهشة طفيفة، حسناً، انا لم اتوقع كل هذا..



شعر شديد السواد كالفحم، عينان حمراوتان كالجوهرة 

التي احملها تماماً، ليستا كخاصة لوسيل بل... اجمل. 

طويل القامة واراهن انه يصل لطول اليكساندر، وهو 

ما ان لديه عضالت معدة ايضاً.. وسيم حقاً.. كاللعنة. ك

 لكن خاصة اليكساندر افضل.

 

كان يقف امامي على بعد مسافة آمنة، يرتدي ذات بنطاله 

 االسود وال شيء في جزءه العلوي.

 

اعني هو جميل للغاية ليكون شيطاناً. تخيلت الشياطين 

قبيحة في عالم الشياطين لكن هذا شيء آخر. ان كان 

 البقية؟ملكهم هكذا، فكيف هم 

 

"مرحباً ايها الوسيم." قلت بابتسامة جانبية وانا اخفي 

القالدة بجيب البنطال الخلفي بحركة خفيفة ال اعلم ان 

 الحظها.



 

رفع احد حاجبيه باستنكار قائالً، "كيف دخلتي هنا؟" كان 

جاداً للغاية بسبب السيربيروس الذي ينام برؤوسه الثالثة 

 لني قبل ذلك.بعمق كجرو صغير من غير ان يأك

 

 ابتسمت بلطف مصطنع مجيبة بمنطقية، "من الباب."

عم الهدوء الغرفة لثواني بينما احتدت عيناه، البد ان 

كالمي استفزه كثيراً. كاناليا ال وقت لذلك توقفي عن 

اللعب، كان هذا الوسيم غاضباً قبل ان يراكي حتى ال 

 تزيدي الطين بلة.

 

حلقي مجيبة على ازلت ابتسامتي المصطنعة النظف 

سؤاله متمنية ان يصدق، "وصلت هنا عن طريق الخطأ، 

كنت سأذهب على اي حال لكني ضعت وانتهى بي االمر 

 بغرفتك.. ال تقلق سأغادر على الفور."

 



سرت ناحية الباب بثقة ومن غير ان انظر اليه، مع انني 

 متأكدة ان الدخول ليس كالخروج.

ظرت لالعلى ناحيته توقفت فجأة قبل ان اصطدمت به، ن

 وعلى وجهي اكبر ابتسامة متكلفة شهدها التاريخ.

 

ابتسم بجانبية بينما لمعت عيناه الحمراء بحدة.. هذا ال 

يبشر بالخير. تقدم خطوة ببطئ البتعد مثلها، استمر بفعل 

ذلك بينما قال، "وهل ارتديتي المالبس الرسمية الخاصة 

يع الغرف دخلتي بنا عن طريق الخطأ ايضاً؟ ومن بين جم

 ابعد غرفة؟"

 

 قلت مدافعة بثقة، "لقد دخلتها مصادفة حقاً."

لف يده فجأة حول خصري ساحباً اياي نحوه موقفاً 

خطواتي عن االبتعاد. اقترب من وجهي قائالً بذات الثقة 

والنبرة، "وماذا عن قالدتي؟ هل دخلت لجيب بنطالك 

 وحدها؟"



 

هقهت بتوتر قائلة، اتسعت عيناي بدهشة، هل رأى ذلك؟ ق

"ما الذي تتحدث عنه؟ قالدة ماذا؟ ابتعد قبل ان اكسر لك 

 انفك انا مستعجلة."

 

اتسعت ابتسامته ليسحبني اليه اكثر، ثم مد يده االخرى 

ليدخلها بجيب بنطالي الخلفي على حين غرة ساحباً القالدة 

 منها ثم ابتعد بابتسامة كبيرة مستمتعة.

 

ة على هذا السافل. اخرجت نفساً حدقت به بصدمة.. اللعن

قائلة بجدية وبرود، "اسمع يا هذا انا احتاج هذه القالدة 

 السخيفة، سأشتري لك غيرها."

 

 

نظر لي رافعاً احد حاجبيه، "انت ال تعلمين ما هذه 

 القالدة؟ وعلى الرغم من ذلك تريدين سرقتها!"



 ً  حدقت به لوهلة، علمت ان طلبها لقالدته لم يكن عشوائيا

وال استطيع اعطائها القالدة دون ان اعلم ما هي. "اذا 

 اخبرني انت."

 

تبدلت فجأة ابتسامته المستمتعة لواحدة مرعبة قائالً بنبرة 

تماشت مع ابتسامته بشكل مثالي، "بل انت ستخبريني لما 

 تريدينها وكيف دخلتي ولمن تعملين."

 

نظرت اليه بسخرية، هل يظنني سأهابه بهذا واستجيب 

مره كفتاة صغيرة مرعوبة؟ اليكساندر بنفسه لم اخف ال

منه ولم اطعه الطيع امثالك. "ليس انا من يتم أمره من قبل 

االخرين.. وصدقني حينما اقول لك بأني سآخذ القالدة.. 

فهذا يعني انني سآخذها." ابتسمت بثقة حينما انهيت 

 كالمي.

 

لهالة "أرغب برؤيتك وانت تحاولين." رد بسخرية لتزداد ا

 حوله قوة.



 

ابتسمت باستمتاع، "كما تتمنى." لنطرح الملك الوسيم 

 ارضاً اذاً.

ازدادت قوتي بالمثل لتزول ابتسامته ببطئ، ليحدق بي 

بقوة وجدية. لم يستغرق االمر سوى بضع ثواني الكون 

امامه، وجهت لكمة نحو معدته لكنه تفاداها بسهولة 

 اذهلتني.

 

من االبتعاد، ثم امسك  امسك بمعصمي بقوة ليمنعني

برقبتي بقوة تاركاً معصمي بسبب القالدة التي يمسكها 

 بيده.

 

شعرت بقدماي ترتفعان عن االرض بينما شد يده حول 

رقبتي ليقطع الهواء عن المرور لرئتي. نظر بعينيه 

 الحمراوان بغرابة وبال مشاعر نحوي عيناي الزرقاء.

 



امسكت بكلتا  ابتسمت ليعتلي االستغراب معالم وجهه.

يداي يده التي تخنقني.. اكثر ما يكرهه الشياطين هو 

البرودة.. واكثر ما يحبه عنقاء الظالم هي البرودة.. حتى 

 نارنا السوداء باردة رغم احراقها لكل شيء.

 

شيء فشيئاً اصبح الجو بارداً اكثر، بينما اهتزت يده بخفة. 

خطوات  عقد حاجبيه بألم ليتركني بسرعة متراجعاً عدة

 للخلف.

 

توازنت قبل ان اسقط، ادخلت نفساً لرئتي ثم تراجعت 

 خطوة عنه الفرك رقبتي بيدي.

لكنني لم اضيع اي ثانية اخرى، اتجهت نحوه بسرعة 

وبحركة واحدة سريعة طرحته ارضاً واعتليته. ال اريد 

اذيته فقط اريد القالدة، ثم هو لم يكن يستعمل شيئاً من 

ذلك.. ال اريد للموقف ان يتحول لقتال  قوته وانا واثقة من

 جّدي.

 



نظر لي بعينان متسعتان باندهاش. كنت امسك بذات يده 

التي كان يخنقني بها، ابتسمت له قائلة، "انا اسفة لفعلي 

 لكل ذلك لكنني ال زلت احتاج القالدة."

 

وضعت يدي االخرى على جانب وجهه كما فعلت 

عر السلبية.. التي الليكساندر قبالً، ثم اخذت كل مشا

 ولدهشتي كانت هائلة، كيف لشيطان ان يشعر بكل ذلك؟

 

وما ان اتهيت حتى ارخى جسده براحة، بينما الدهشة ال 

زالت تعلوه، بينما ينظر لي بذات عينيه الداميتين لكن هذه 

 المرة بال عداوة او حذر.

 

 

شعرت بجسدي المنهك لكن االمر كان اقل من عندما 

اندر وهذا حتماً ساعدني بهذه اللحظة. مددت فعلتها الليكس

يدي ليده التي كانت تقبض القالدة بقوة قبل ان يرخيها، 



 واخذتها بسرعة.

 

حاولت الوقوف لكنه امسكني بردة فعل سريعة ليأخذ 

 القالدة من يدي. رفعت رأسي ألهوي به عليه بقوة.

 

تركني بألم وهو يمسك انفه الذي ينزف. القف بسرعة 

عنه. "اخبرتك بأنني سأكسر انفك ان لم تبتعد." مبتعدة 

قلت بسخرية السرع خارج الغرفة باتجاه الباب الخارجي 

 لجناحه.

 

"سيربيروس.. امسكها." جاء صوته المتألم الغاضب من 

الداخل ليقف الكلب ذو الثالث رؤوس. سيربيروس! هل 

 يوجد شخص يسمي حيوانه بذات اسم نوعه؟!

 

مرته بدوري ليعود للجلوس "سيربيروس.. اجلس." ا

 متجاهالً امر اورفيوس.



خرج ممسكاً انفه بيد واليد االخرى الباب مستنداً عليه. 

نظر للسيربيروس بصدمة القهقه بصوت عاٍل ساخرة، "ال 

 تأخذ االمر على محمل شخصي."

شتم اورفيوس بصوت عاٍل القهقه مجدداً بينما فتحت 

 الباب خارجة بسرعة للممر المظلم.

نني اصطدمت بشيء بقوة السقط ارضاً على مؤخرتي. لك

 اللعنة ال اذكر ان هناك حائطاً بهذا االتجاه!

 

"هل استمتعتي؟" دخل مجرى سمعي صوت شديد البرودة 

عرفت صاحبه على الفور التجمد مكاني. ما الذي يفعله 

 هنا بحق خالق الجحيم؟

 

رفعت نظري لالعلى له ببطئ وانا ابتلع ما بحلقي 

بة، ولسبب ما اجتاحني التوتر الشديد. ما ان وقعت بصعو

 عيناي على وجهه حتى تأكدت بأنني ميتة ال محالة.

 



كان تعبيرة فارغاً وبارداً كاللعنة، اكثر من اول مرة تقابلنا 

بها. يال توقيته السيء، كنت سأغادر تواً يا رجل، الم 

 تستطع التأخر لعدة دقائق؟

 

عنه النتبه بأنه ليس وحده. وقفت على قدمي مبتعدة خطوة 

كان لوسيل يقف ويرمقني بنظرة قلقة، وشخصان اخران 

 يقفان بقرب لوسيل.

 

احدهما اشقر الشعر بعينان حمراء وبشرة سكرية كان 

يبدو بعمر الوكاس او اكبر بقليل، معلومة جديدة يوجد 

 شياطين بشعر اشقر.

بينما االخر والذي بدى صغيرا.. ربما بالخامسة عشر! 

كان كملكه ذو شعر اسود ولكن بعينان زرقاء.. ربما 

امهات مختلفات، الرجال يفعلونها مهما كان صنفهم من 

 يعلم.

 



انتبهت مجدداً للغاضب امامي الذي يوشك على قتلي، 

لتعلو وجهي ابتسامة غبية ومنعت نفسي من الضحك 

 بصعوبة.. لما اضحك بموقف جديٍ كهذا؟

." قلت بنبرة بريئة مصطنعة.. "نعم كان االمر ممتعاً قليالً 

ماذا ينتظر مني ان اجيبه؟ ولحظي الجميل بدى ان الجحيم 

 الذي يدور بداخله زاد اضعافاً.

 

رفع لوسيل يده ليضعها على وجهه بيأس، بينما نطق 

الشيطان االشقر. "كيف دخلتي لهنا واللعنة؟ الم يأكلك 

ني الكلب المجنون؟" سأل بجدية اخر اسألته كأنه يود م

 اطالعه على السر بقوة.

 

"اخي!" نطق الشقيق االصغر بصدمة وهو ينظر باتجاه 

غرفة ذلك الملك.. نسيت امره. وضعت يدي على وجهي 

 وانا العنه بداخلي.

 



حرك كل من اليكساندر، لوسيل واالشقر نظرهم نحو 

اورفيوس باستغراب. التفت نصف التفاتة النظر له مانعة 

 نفسي من الضحك بصعوبة.

 

كانت عيناه شديدتا االحمرار حتى انني للحظة ظننتهما 

يضيئان. مسح انفه الذي كان واضحاً بأنه كان ينزف قبل 

 دقائق ليرمقني بغض عارم.

سادت هالته القوية الممر ليرتجف لها كل من لوسيل 

واالخوان، بينما اليكساندر رمقه باستغراب سرعان ما 

 وس العارم.زال مدركاً بأنني السبب بغضب اورفي

 

تقدم اورفيوس مني ببطئ ليوقفه اليكساندر، "أأنت غاضب 

النها نجحت بأخذ عين ميدوسا ام النها ابرحتك ضرباً؟" 

كانت نبرة صوته لدهشتي تميل للسخرية مما زاد غضب 

 اورفيوس.

 



"ام كالهما؟" نطقت مكملة كالم اليكساندر بجدية العتقادي 

ميدوسا، لكن ما الذي  بأنه نسي هذا الخيار. اذا هي عين

تفعله عين ميدوسا مع ملك الشياطين؟! هذا الرجل لغز 

 حقاً.

 

"كاناليا." نطق لوسيل باحباط الصمت بسبب الجو الثقيل 

 حولنا.

 

"اليكساندر هذا االمر ليس من شأنك." رد اورفيوس 

 بغضب.

 

احاط اليكساندر خصري فجأة ليسحبني له قائالً 

شدني اليه بقوة الرفع رأسي الورفيوس، "بل هو كذلك،" 

 ناظرة له بدهشة.

 

حرك عينيه من اورفيوس لي ليكمل بينما كل انش بيننا 



يتقلص مع كل حرف ينطق به، "النها رفيقتي." وما ان 

خرجت الكلمتان من فمه حتى الصق شفته بشفتي ليعم 

 الهدوء فجأة الرواق كأن ال احد يقف به.

 

لجميع يشاهدنا كل ما استطعت التفكير به هو ان ا

 بصمت.. واللعنة الجميع ينظر. هذا محرج كالجحيم.

 

ابتعد اليكساندر، ثم نظر بابتسامة جانبية لي ليزداد اتساع 

 عيناني بعدم تصديق.. اللعين فعل ذلك متعمداً.

"ما رأيكما ان تدخال غرفتي لتفعال ذلك؟" سأل اورفيوس 

 بصوت غاضب وساخر بذات الوقت.

 

يده عن خصري ليمسك معصمي بقوة، ابعد اليكساندر 

العلم بأنه ال زال يستشيط غضباً عكس ما يظهر.. يا له 

 من ممثل بارع انا حقاً مذهولة.

 



استدار جاراً اياي خلفة بقبضة قوية مخاطباً اورفيوس، 

"سأعود الحقاً بشأن اللعينان وبشأن ما فعلته رفيقتي." قال 

 ببساطة ليبقى اورفيوس صامتاً.

 

اال يمكننا مناقشة االمر كالعاقلين." قلت محاولة  "اليكس،

تخفيف االمر. ترك معصمي ليحيط كتفي قائالً بهدوء 

وهمس، "سيكون اكثر نقاش عاقل سنحظى به طيلة 

 حياتنا."

 

 ابتلعت ما بحلقي بصعوبة، لما ال يبدو االمر مطمئناً؟

 

:(´◦ω◦｀):ﾟ ﾟ:(´◦ω◦｀):ﾟﾟ 

.................................................... 

 

عدنا لقلعة السايرن من ذات المكان الذي القتنا به المرآة. 

ما ان وطأت قدمي لخارج المرآة شعرت بشيء غريب 



 يجري هنا.

 

نزل لوسيل وراءه اليكساندر ثم انا بصمت. اخشى بأنه 

 الصمت االخير بحياتي.

 

اتجه اليكساندر ولوسيل ناحية الباب االسود المرصع 

 اهر، اللحق بهم بسرعة. مايكل.. هل نجح االمر؟!بالجو

انتظروا، هل رأى اليكساندر مايكل؟ هل علم باالمر ام ال؟ 

 حسناً هذا ليس مهماً االن.. االهم االن هو مايكل.

 

فتح الباب ليظهر لوكاس وفيونا الجالسين بجانب جسد 

مايكل الممدد ارضاً.. بينما عدة سارين يساعدن السايرن 

 تني للمرآة لتخرج من البحيرة المقدسة.التي اخذ

 

كانت منهكة بشدة وبدى كأنها ستقع ارضاً مغمى عليها 

 بأي لحظة.



 

 "ماذا حدث؟" سألت بقلق متناسية ما حدث قبل قليل.

 

نظر لوكاس ناحيتي منتبهاً لي، "كاناليا لقد عدتي." وقف 

 ليقول بوجه شاحب، "جيد انت بخير."

 

بخير؟"سألت بقلق متزايد بعد  "هل هو بخير؟ ... هل انت

ان رأيت لوكاس. سرت نحوه بقلق بينما انقل ناظري بين 

 لوكاس ومايكل الممدد ارضاً.

 

بدى تنفس مايكل اكثر انتظاماً من قبل وكل العالمات 

 السوداء اختفت تماماً، مما اشعرني ببعض الراحة.

 

"انه بخير االن.. ال تقلقي." ما ان انهى كالمه حتى سقط 

غماً عليه، المسكه بقوة لكي ال يسقط ارضاً، "لوكاس!" م

 ناديته بذعر.



 

"ال تقلقي هو متعب فحسب.. لقد قام بنصف مهمة انقاذ 

مايكل،" قالت فيونا بصوت خفيض متعب بينما تمسك يد 

مايكل لتكمل بعد ان نظرت نحو مايكل، "احتاجت ملكة 

شفائه..  السايرن الجديدة لقوة كبيرة لتستطيع اكمال عملية

 وهو تطوع لذلك."

 

كان علي البقاء واالصرار اكثر بأن تعالجه قبل ذلك.. لم 

 يجدر بي ان اتركهما.

فجأة مدت يد اتجاه ذراع لوكاس، ادرت رأسي له وكان 

لوسيل. احاط ذراع لوكاس حول عنقه ليسنده ويبعده عني، 

"ال تقلقي سآخذه للقطيع وسيعتنون به هناك.. االلفا امر 

ما لمستشفى القطيع." قال ليومئ قبل ان يغادر مع باخذه

 لوكاس.

 

رفعت يدي المقبوضة بقوة، الفتحها ببطئ لتظهر عين 

ميدوسا.. بالنهاية لم استطع فعل اي شيء.. كنت بال فائدة، 



 حتى عائلتي لم استطع تخليصهم من الخطر المحدق بي.

 

انزلت يدي بأحباط، كل هذا في المقام االول حدث بسببي 

 لكنني لم استطع حله.

 

"كاناليا.." جائني صوت اليكساندر من خلفي بهدوء ليكمل 

 جاعالً من جسدي يتصلب..

 

 "شقيقك مايكل..."

 

 

.................................................... 

 

 ��مراحب 

 



 كيف شفتم البارت؟

 

ما رأيكم بما فعلته كانا بملك الشياطين؟ اخبرته بأنه ان لم 

 ��تركها ستكسر انفه.ي

 

 تدخل اليكساندر باللحظة االخيرة وسخريته من اورفيوس؟

لما اطاع اورفيوس كالم اليكساندر من غير اعتراض؟ 

 ولما توقف اورفيوس ما ان علم بأنها رفيقة اليكساندر؟

 

 كاناليا ولسانها وسخريتها اللي حتماً مش بوقتها؟

 

صل عليها ملك القالدة اتضح بأنها عين ميدوسا.. كيف ح

الشياطين برأيكم؟ واال يفترض بمن ينظر لها أتحول 

 لحجارة؟ لما لم تتأثر كاناليا او حتى اورفيوس؟

 



ماذا حدث لملكة السايرن سيلينا برأيكم؟ ماذا فعل بها 

 اليكساندر؟

 

كاناليا وشعورها بأن كل ما يحصل حولها من امور سيئة 

 سها؟حدث بسببها وفشلها في مساعدة مايكل بنف

 

 �😂😂�قبلة اليكساندر المتعدة؟ من توقع ان يفعل ذلك؟

 

واخيراً.. اليكساندر، هل علم بأن بيتراوس له يد بما حدث 

لمايكل؟ حتماً كاناليا ستكون في موقف صعب للغاية، ماذا 

 سيفعل حينما يعلم الحقيقة؟

 

 ❤��وبس

 

هدفي من نشر  ��اتمنى استمتعتم ولو قليالً بالبارت 



من البداية هو اضافة وقت جيد وسعيد بحياتكم روايتي 

 ❤مثلي لما بلشت اكتبها

 

راح احاول اكتب بارت بنصف االسبوع لكنني ال اعدكم 

بذلك.. سأبذل جهدي بذلك لكون بارت اليوم قصير نوعا 

 �🜸�ما 

"شقيقك مايكل.. ما الذي حدث له بالتحديد؟" اتاني صوته 

 من خلفي بنبرة جدية ومتشككة.

 

عور قوي بداخلي بأنه علم بأن لبيتراوس يد بذلك. لدي ش

هل اخبره االن فحسب؟ نظرت امامي للبحيرة، لكم كان 

سيكون االمر اسهل لو كنا مجرد اشخاص عاديين، 

بحكايات روتينية وخالفات مهما كبرت اال انها طبيعية 

 ولقاءات بسيطة.

 

التفت له بهدوء، ال يهم سأخبره فحسب وان كان سيتركني 



 سب ال يهم، فهو ليس اول شخص يفعل ذلك.فح

 

"الفا.. وجدنا احد السايرن مقتولة بمسافة ليست بعيدة عن 

مكان جسديهما.." دخل لوكا فجأة مقاطعاً حديثنا بتوتر 

وجدية، لكنه توقف ما ان نظر لتعابيرنا ليكمل بذات التوتر 

والجدية، "اعتذر ان قاطعتكما، لكن االمر مهماً وال يحتمل 

أجيل.. اليكساندر يجب عليك رؤية ذلك، انه مختلف عن الت

 طريقة قتلهما."

 

اعاد اليكساندر نظره نحوي بصمت، ثم تنهد ليسير ناحية 

لوكا خارجاً، نظرت للمكان الذي كان مايكل وفيونا فيه 

 قبل لحظات، منذ متى غادرا؟

 

تنهدت بتعب الضع القالدة بجيب البنطال االسود الذي 

زي الشياطين 'الرسمي' ال ازال ارتديه بالمناسبة هو 

 اللحق باليكساندر.. سأخلعه الحقاً.



 

خرج ثالثتنا من قلعة السايرن التي بدى كأن كل شيء فيها 

اصبح فوضوياً. تجاهلت االمر ولحقت بهما بصمت 

مبتعدين عن القلعة ومتوجهين نحو الغابة باتجاه مختلف 

 عن الذي اتيت منه انا ولوكاس وفيونا.

 

رنا لدقيقة بعدها ظهر عدة اجساد امامنا.. ثالث س

مستذئبين ملتفين حول جسد امرأة متمددة ارضاً بال حياة. 

 كانت تعابيرهم جادة وربما مرعوبة.

 

وما ان اقتربنا منهم حتى صمتوا وتحركوا جانباً مفسحين 

لاللفا والبيتا خاصتهم الطريق. وما ان وقفت امام الجسد 

 ناي برعب.الهامد حتى اتسعت عي

 

كانت بشرتها شاحبة بدرجة كبيرة عيناها متسعتان للغاية 

لتدرك بأنها عاشت رعباً كبيراً قبل لحظات من موتها. 



بؤبؤي عينيها بديا محترقين بصورة غريبة مخيفة وشفتيها 

 شحبتا ليختفي لونهما تماماً.

 

وما جمد اطرافي ولم يسمح لي حتى ان اشيح بعيناي 

رين هو العروق السوداء المنتشرة في ألرى تعابير االخ

جسدها.. شخص واحد فحسب يفعل ذلك.. شخص واحد 

 يسبب هذا الشهد المرعب والغريب.

 

"بيتراوس." حركت انظاري بصدمة الليكساندر، كان يعقد 

حاجبيه بينما يتفحص الجثة بدقة. بالكاد سمعت همسه.. انه 

 حقاً يعلم.

 

ضحاً له هكذا، هو حتماً بيتراوس ليس غبياً ليترك اثراً وا

 تعمد فعل ذلك. هل كان يقصد ان ارى ذلك؟

 

"الفا، بخالف الشيطانين وكاسيدي كان هناك شخص رابع 



حتماً،" نطق لوكا قاطعاً الصمت الذي حل حولنا. ثم اكمل 

 مفسراً بجدية، "البد انها رأت ما حدث فتم قتلها."

 

يدفنوها، وعد "اخبر ملكة السايرن ألثيا بأمر السايرن هذه ل

مع كاناليا للقطيع." امر لوكا ببرود، ليحرك عينيه اتجاهي 

ويحدق ببرود وكأننا بالكاد نعرف بعضنا.. ربما نحن 

 كذلك.

ثم استدار وغادر دون قول اي شيء. نظر لوكا 

للمستذئبين ليأمر احدهم بالذهاب الطالع ألثيا تلك باالمر 

 ذ جسد السايرن.واالثنين الباقيين يبقون هنا حتى يتم اخ

 

التفت لي قائالً بشبه ابتسامة وتعاطف بسبب تعامل 

اليكساندر معي، "كاناليا.. هل نذهب؟ اراهن بأنك تودين 

 رؤية اخويِك."

 تنهدت ألومئ برأسي بخفة والحق به نحو قطيعهم.

(╯︵╰( ),╯︵╰( ),╯︵╰), 



.................................................... 

 

السرير الذي يستلقي عليه لوكاس بهدوء،  جلست على

اعطيه ظهري بينما انزل رأسي مدخلة اصابعي بشعري 

القصير وانظر لالرض بال اي تعابير منذ ما يقارب 

 الساعة وانا على هذا الحال.

 

اخبرني مارك بأنهما متعبان للغاية وجسدهما منهك للغاية 

ما سواء مايكل او لوكاس، باالضافة ان مايكل جسده ك

بدى له بأنه كان يتدمر تدريجياً من الداخل قبل ان نوقف 

ذلك في اللحظة المناسبة وبحيرة السايرن ادت مفعولها 

 بشكل مدهش لكنه ال زال متعباً.

 

وهو االن يستلقي بالغرفة المجاورة وفيونا لم تفارقه ولو 

للحظة ففكرت بأنني يجب علي البقاء مع لوكاس بما ان 

 .مايكل ليس وحيداً 



 

اللعنة عليك بيتراوس، اال تستطيع تركنا لنعيش حياتنا 

فحسب؟ هو يريدني ولن يتوقف عن افعاله الرعناء حتى 

 يحصل علي.. حتى ان تحتم عليه قتل جميع من حولي.

 

فتح الباب فجأة الرفع رأسي ناظره الوفيليا باستغراب، الم 

 تكن تقرع الباب قبالً؟!

 

ين بخير فأتيت الطمئن "كاناليا، حينما وصلتي لم تبد

عليِك." قالت بلطف وهي تدخل وتغلق الباب خلفها متقدمة 

 نحوي.

 

 اصطنعت ابتسامة ألجيب بهدوء، "انا بخير."

وقفت بقربي لتقول، "كان الجميع قلقاً عليِك، وصدمت حقاً 

حينما علمت بأنك فضلتي المخاطرة على طلب مساعدة 

 االلفا.. رفيقك."



، كانت تبتسم بلطف لكنني رفعت نظري الحدق بها

شعرت بأن كلماتها خرجت وكأنها تسخر مني. شعرت 

 بالغرابة.

 

عقدت حاجباي ولم اجب، الهذا اليكساندر غاضب؟ لم 

يسبق ألحد ان ساعدني او كان موجوداً ليساعدني قبالً، 

كنت اساعد نفسي بنفسي.. لذلك لم يخطر بعقلي ان الجأ 

 اليه واطلب مساعدته..

 

كر به يبدو بعيداً للغاية، هو لم يردني لذاتي.. بل حينما اف

لكوني رفيقته التي لم يخترها.. لغريزة ذئبه وليس 

مشاعره. وهذا فقط يزيد نسبة رفضه لي او حتى قتلي 

 حينما يعرف من انا..

هذا فقط يصيبني باالكتئاب ويجعل شعور الوحدة يتغلغل 

 بداخلي اكثر من اي يوم سابق في حياتي.

 



ل متى بدأت احمل مشاعر له؟ كان مجرد مستذئب اتساء

 بارد بالنسبة لي.. متى تغير هذا؟

 

"البد ان االلفا يشعر باالنزعاج الشديد كون الرفيقة التي 

يفترض ان تكون مقدرة له، لم تلجأ اليه او تخبره بأي 

 شيء." اخرجني صوت اوفيليا اللطيف من افكاري.

 

 

، "ال اعتقد بأن ما شعرت باالنزعاج الشديد من كالمها

يجري بيني وبين اليكساندر من شأنك." نظرت لها ببرود 

متجاهلة تعاملها اللطيف المصطنع هذا. اعلم جيداً انها 

 تتعمد قول ذلك.

 

اختفت ابتسامتها ليحتل الحزن وجهها قائلة باحباط، "لونا 

انا لم اقصد اي سوء فقط شعرت بالحزن اتجاه االلفا، 

 المرك كثيراً.. كما نفعل جميعنا." تعلمين بأنه يهتم



"استطيع قراءة الجو كما تعلمين." اجبت ببرود، وللحظة 

انكمشت تعابيرها بغضب ولكنها سرعان ما اخفته الشعر 

 باالستغراب.. انها حتماً تتصرف بغرابة.

 

تنهدت بأحباط مغيرة الموضوع، "صحيح الن تحضري 

قظا، وانت ايضاً ثياب الخويِك، ليبدال ثيابهما حينما يستي

 بحاجة لتغيري ثيابك."

لما اشعر بأنها تقول الن تحضري ثياباً لكم، ال تتوقعي ان 

 نعطيكم ثيابنا في كل مرة؟

 

ابتسمت بتكلف قائلة، "كنت سأفعل لتو، من الجيد انك 

 ذكرتني نحن ال نرتاح بارتداء ثياب االخرين."

 

تسم زالت ابتسامتها لتومئ وتستدير مغادرة قبل ان تب

 مجدداً بلطف. واغلقت الباب خلفها بقوة.. غريبة اطوار.

 



نظرت للوكاس مطوالً كان شاحب الوجه والتعب واضح 

على وجهه. تنهدت القف متجهة للباب، يجب ان احضر 

 لكالهما ثياباً وابدل ثيابي ايضاً.

 

توقفت لوهلة متذكرة القالدة، التجه لثياب الشياطين تلك 

رسي بال مباالة. اخرجت القالدة التي رميتها على الك

الرتديها حول عنقي ثم ادخلها بسترتي الصوفية السوداء 

 الخرج واغلق الباب بهدوء.

 

"هل انِت بخير؟" استدرت باتجاه الصوت، كان لوسيل 

 يتكئ بجانب الباب محدقاً بي بهدوء.

 

اومأت بصمت ليتنهد هو، "لوسيل، هل لك ان توصلني 

 للمنزل؟" سألته بهدوء.

 

لينظر لي باستغراب الجيب استغرابه قبل ان ينطق بأي 



شيء، "اريد احضار ثياب لهما.. كما انني اريد تغيير 

 ثيابي."

نظر لي بتفهم ليومئ ويقول، "حسناً هيا بنا." سيكون 

 الوصول بسيارة اسرع من الذهاب سيراً.

 

(눈‸눈( )눈‸ 눈( )눈‸ 눈) 

.................................................... 

 

سار بهدوء وثبات، كانت هالته وبروده وحدهما كافيتين 

 بجعل كل الشياطبن حوله يصمتون ويبتعدون عن طريقه.

 

وصل لبوابة قلعة ملك الشياطين اورفيوس ليتنحى حراس 

 البوابة بسرعة سامحين له بالمرور دون اي كلمة.

 

اورفيوس واقفين بانتظاره، ليبتسم االصغر قائالً  كان اخوا



باحترام، "اخي ينتظرك بالقاعة الداخلية بالفعل، من 

 فضلك اتبعني."

اما االخر كان ينظر بملل وعدم اكتراث، غير آبه بأي 

شيء. فقدوم االلفا اليكساندر الى هنا ليس غريباً، وعالقته 

 يعلم.بأخيه ليست اي عالقة عادية.. وهما اكثر من 

 

استدار االخ االصغر تجهاً الحد االبواب ليتبعه اليكساندر 

بهدوء ومالمح باردة. فتح الباب ليدخل اليكساندر ويغلقه 

 خلفه دون ان يدخال.

 

سار اليكساندر للداخل ليجلس على اريكة حمراء امام 

 اورفيوس الذي يحتسي شراباً ما.

 

ه ما ان جلس على االريكة حتى انزل اورفيوس كأس

 موجهاً كل تركيزه للجالس امامه بتعابير مشابهة له.

 



"اراهن بأنك تملك فكرة عّمن امرهما بقتل مستذئبيك." 

 نطق اورفيوس كاسراً الصمت الثقيل.

ليجيب اليكساندر بهدوء، "نعم، لقد ترك اثراً واضحاً له 

 بالفعل.." صمت اليكساندر بتفكير.

 

هذا يعني بأنه سيظهر ليجيب االخر بنبرة متفاجئة، "ماذا؟ ا

 مجدداً؟ ماذا يريد؟"

صمت لوهلة وهو يتذكر شيئاً ما لينطق بغموض "لست 

 متأكداً، لكنه يخطط لشيء ما وكاسيدي اختفى.."

"اللعنة، كان يجب ان تقتله حينما سنحت الفرصة." تذمر 

اورفيوس بهدوء وهو يعقد حاجبيه، ثم اكمل "بالمناسبة 

 قتها حبيبتك."احتاج لعين ميدوسا التي سر

 

"كاسيدي ال يشكل اي خطر، وبالنسبة لجوهرتك فهي بال 

قيمة ال تعمل." نطق اليكساندر اخر جمله بسخرية وال 

 مباالة ليعقد االخر حاجبيه بغيظ.



 

"ان وجدت العين االخرى ستعمل.. حينها سيستطيع 

اتخلص من بيتراوس." نطق اورفيوس بمنطقية متجاهالً 

االخر لم يعلق.. فحتى ان وجدها، لن سخرية اليكساندر، و

 يكون االمر بهذه السهولة.

 

"سأرسل كاليدس ليأخذهما، من لم تستطع التحكم بهما." 

 سخر اليكساندر مجدداً.

 

لينطق اورفيوس بعصبية، "ال تجرؤ على ذكر االمر 

حتى.. كل هذا بسبب والدي الذي جعل الشياطين كالخدم 

 تحت يدي بيتراوس."

 

 ندر للمرة الثالثة منه، "لهذا قتلته من اجلك."سخر اليكسا

تنهد اورفيوس محاوالً كبت غضبه قدر االمكان، هو يعلم 

بأنه ليس نداً الليكساندر فعنقاءه تجعل من قوته اضعافاً 



مضاعفة حتى لو لم يكن قادراً على استخدام قوتها 

 واخراجها.

وحتى ان كان اليكساندر بهذه القوة، هو ان غضب حتماً 

 لن يهمه ان قتل وهو يحاول لكم هذا اللعين.

هما ليسا صديقين بل اكثر من ذلك.. هما يتشاركان ذات 

 العدو.. وذات الماضي.

 

"بالمناسبة، كيف علم كاسيدي بأنه مراقب؟" سأل 

 اورفيوس بفضول فجأة.

 

ليقول االخر بصوت ارعب اورفيوس نفسه، "هناك حشرة 

 بقطيعي."

 

(〇o〇；) (〇o〇；) 

.................................................... 



 

 ~Fiona )فيونا( 

 

حدقت بوجهه لساعات دون ملل، حتى وهو نائم يبدو 

مثيرا ومن الصعب االبتعاد عنه. من الرائع بأنه بخير، لم 

 اكن اعلم ما سيحدث لي ان لم يشفى.

 

تجمعت الدموع بعيناي ما ان تذكرت كل لحظة التقينا بها 

ناها معاً، جميعها كانت سيئة.. ربما ادفع ثمن ما او شارك

 فعاله والداي.

 

وسرعان ما نزلت الدموع من عيناي لتجري على 

 وجنتاي، تركت يده المسح دموعي مشيحة نظري عنه.

 

منذ متى وانا ضعيفة هكذا؟ منذ متى وفيونا كوين تبكي 

 بسهولة؟ .... ربما منذ ان فقدت كل شيء..



 

جسدي ما ان سمعت صوته المتعب.  "لما تبكين؟" تصلب

رفعت عيناي اتجاهه، كان يحدق بي بعينان نصف 

 مفتوحتان باستغراب.

 

وقفت من على السرير البتعد عنه بضعة خطوات، حاول 

رفع جسده ليجلس باعتدال السرع له واساعده متجاهلة 

 سؤاله.

نظر لي وذات االستغراب ال زال يحتل معالم وجهه 

ليا؟ اهي بخير؟" سأل بسرعة متذكراً المتعب، "اين كانا

 شيء ما.

 

الجيبه بهدوء مبتعدة مجدداً عنه، "ال تقلق هي بخير، 

 ذهبت لتحضر لكما الثياب."

"لكما؟" سأل باستغراب.. وعالمات القلق اعتلت وجهه 

 متذكراً شقيقه االخر.



 

"شقيقك الكبير ذاك، كنت ستموت لوال مساعدته لم تكن 

سة كافية لشفائك فقد احتاجت قوة بحيرة السايرن المقد

كبيرة لتشفى.. هو في الغرفة المجاورة وهو بخير االن." 

 اجبت بتوتر لتحديقه بي.

 

ثم عم الهدوء المكان وال زال يحدق الزيح عيناي عنه 

محدقة بكل مكان اال به. عاود السؤال مجدداً كاسراً 

 الصمت، "لما كنت تبكين؟"

 

عيناه الزمردية، لم ارى حركت عيناي اتجاهه لتلتقي ب

بحياتي عينان خضراوان جميالن كعيناه. فرقت شفتاي 

 الجيب بال وعي، "النني ظننت بانني سأفقدك."

اتسعت عيناه بدهشة، البتلع ما بحلقي بتوتر.. ربما يجب 

 ان اذهب االن. "سأخبر الطبيب بأنك استيقظت."

 



استدرت الذهب لكنه امسك معصمي بسرعة مانعاً اياي 

ن الذهاب. "لما يهمك فقدي؟ نحن بالكاد التقينا وحتى كنا م

اعداء.. ولم اكن امانع بقتلك لما فعلِت سابقاً." قال اخر 

جملة بثبات غير متأثر بذلك، ولم يبدو انه سأل لغير 

 فضوله فحسب.

 

شعرت بذئبتي تنحصر بداخلي بألم، بينما منعت نفسي من 

استدر قائلة بنبرة ال البكاء بصعوبة. ابتلعت ما بحلقي ولم 

 اعلم كيف خرجت بهذا الجمود.

 

 "ألنك رفيقي."

 

 (⊙ن☉ ( )⊙ن☉ )

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 



 

كنت اجلس بجانب لوسيل بهدوء الذي يقود السيارة منذ 

 ربع ساعة.

 

.. "اذا انت نصف شيطان؟" سألت كاسرة الصمت بفضول

 فلم اعلم انه كان كذلك حينما كنا صغاراً.

 

"ونصف صياد." اجاب بسخرية النظر له بصدمة.. لهذا 

لم استطع الشعور بجانبه البشري! فالصيادين وحدهم الذين 

 ال نستطيع الشعور بهم.

اكمل مفسراً بعد ان الحظ دهشتي، "امي من الصيادين.. 

التقينا بها ووالدي شيطان. كنا نعيش بذات البلدة التي 

ونحن اطفال، لم يتقبل الصيادون فكرة ارتباط والداي لذا 

 قرر كالهما التخلي عن جنسه ليعيشا معاً."

اظنني لست الوحيدة الناتجة من ارتباط غريب اطوار. "لم 

 اعلم بهذا.. اذا كيف نجوت؟... في ذلك اليوم."



 

نظر لي لعدة ثواني ثم اعاد نظره لالمام قائالً بال اي 

دد، "وجدني والداي في اللحظة االخيرة.. كنت على تر

وشك ان اموت.. حاول ابي مواجهتهم وابعادهم عني بينما 

 امي حملتني وهربت بي.. ومات والدي في ذلك اليوم.."

 

توقف لوهلة ليكمل، " لم تعلم والدتي اين نهرب، في اخر 

المطاف التجأت للصيادين.. عائلتها. لم يوافقوا في بادئ 

ر بسببي لكن بعد حوارات كثيرة وافقوا على بقائنا االم

معهم.. وبقيت هناك حتى بلغت الثانية عشر.. كانت امي 

 قد تزوجت بالفعل وانجبت اخي لويس."

 

 اومأت بعد ان اكمل القول بعد مدة، "اسفة."

 

خرجت من بين شفتيه ضحكة خفيفة ليقول، "يجب ان 

 تكوني.. اتعلمين كم بحثت عنك؟"



 باستغراب، "بحثت عني!"نظرت له 

 "بالطبع فعلت.." قال بابتسامة جميلة احتلت وجهه.

ابتسمت الهمس بامتنان، "شكرا النك حثت عني." وقف 

 امام منزلي الشكره مجدداً وانزل من السيارة.

"هل انتظرك؟" سأل بعفوية، البتسم له نافية برأسي، "ال.. 

 فهناك شيء سأفعله وقد استغرق وقتاً."

 

دخل المنزل. نظرت حولي كان كل شيء هادئ غادر ال

ومعتم، "امي!" ناديت بهدوء.. السمع طقطقة قادمة من 

 المطبخ.

 

اتجهت ناحية المطبخ، كانت تقف امام الة القهوة تنتظر 

حتى انتهاء عملها. نظرت لي لتنطق بهدوء، "انِت هنا! 

 اتصلت بمايكل وبك عدة مرات ولم تجيبا.."

 

ا؟" سألت بهدوء وال مباالة. لترمقني "لماذا اقلقتي علين



بحاجب مرفوع ثم اخذت كوب قهوتها لتذهب ناحية غرفة 

 المعيشة وتجلس على االريكة متجاهلة سؤالي.

لحقت بها الجلس على االريكة المجاورة، "اين تلك 

 الخالة؟"

ارتشفت من قهوتها بينما امسكت عدة اوراق لتجيب، "ال 

 اعلم." يا لها من عائلة.

 

د الصمت لعدة ثواني، ما هي انسب طريقة لقول زوجك سا

 السابق عاد دون ان تسكب القهوة او يأتيها انهيار عصبي؟

 

"امي.." نطقت بهدوء لتهمهم، "اتعلمين من اتى؟" سألت 

 بهدوء لترفع عينيها اتجاهي محاولة قراءة تعابير وجهي.

 

"هل هو احد المجنحين؟" سألت محاولة مجاراة حديثي. 

بأنها لن تهتم االن ان فعلوا ولن اشعر بالغرابة ان  اعلم

كانوا يعلمون مكاننا سابقاً، سواء اخبرتهم هي ام تلك 



 الخالة المصون.

 

 "انه بيتراوس."

نظرت لها بترقب بال تعابير اراقب ردة فعلها، تصلبت 

 مكانها لترفع نظرها مجدداً تحدق بي بصدمة.

لكنني ولوكاس فتحت فمي الكمل، "حاول قتل مايكل.. 

 بالكاد استطعنا انقاذه، لهذا لم نجب على مكالماتك."

اهتزت يدها ليسقط فنجان القهوة من يدها على السجاد 

وترقرقت عيناها بالدموع لكنها استطاعت منعهم من 

السقوط بمهارة، احياناً احسد مايكل.. لو كنت مكانه ربما 

 اقصى ما ستفعله هو السؤال ان كنت بخير.

 

ائم االن ال تقلقي.." نظرت لها ولسبب ما اردتها ان "هو ن

تحتضنني، من غير اي كلمات او محادثات.. فقط ان 

 تحتضنني كأم لمرة واحدة.

 



رفعت يدها لتضعها على صدرها مخرجة تمتمات تهدئ 

نفسها بأنه بخير االن. ثم مالت لالسفل لتمسك بفنجان 

االريكة  القهوة وتضعه على الطاولة امامها. اتكأت على

 وهي مغمضة عيناها.

 

رفعت يدها وادخلت اصابعها بخصالت شعرها الشقراء 

لترجعها للخلف هامسة بين انفاسها غير المنتظمة، "تباً.. 

 تباً.."

خلعت حذائي الذي نسيت خلعه عند دخولي الرميه ارضاً 

وارفع قدماي ضامة اياهما نحوي على االريكة، "امي.. 

 بيتراوس؟"كيف انتهى بك االمر مع 

فتحت عيناها تنظر لي باستغراب لسؤالي. تنهدت لتبعد 

عيناها محدقة بالفراغ بفراغ اكبر.. صحيح بأننا ال نقضي 

الكثير من الوقت معاً، لكنني لم يسبق لي رؤيتها تضع 

 تعبيراً كهذا من قبل.

 

حل صمت لثواني لتنطق بندم واضح، "لقد كنت آنذاك 



شيء قد يرغب به اي غبية وطائشة.. كنت املك كل 

شخص.. العائلة، القوة وثقة الجميع. كنت المدللة من قبل 

 والدي ولكن كل ذلك لم يكن كافباً بالنسبة لي.."

 

"كنت اعتبر حياتي تلك روتيناً ممالً، اردت شيئاً مختلفاً.. 

شيئاً لم يجربه المجنحون من قبل، لكنني لم اعلم اين 

 سأحصل على شيء كهذا."

 

ثواني محاولة اخذ انفاسها ومنع نفسها من  صمتت لعدة

البكاء، لتكمل بنبرة بدت منكسرة الول وهلة، "بدأ كل 

شيء في ذلك اليوم، هربت من المنزل واخذت كاترين 

معي نحو احد مدن البشر القريبة، كان يقام احتفال ال اعلم 

ما مناسبته الن كل شيء كان جديداً وجميالً.. بدى كل 

لفاً عن التشدد والجدية الموجودة في شيء ساحراً ومخت

المجنحين.. وفي ذلك المكان تحديداً التقيت به حينما دخلت 

بشجار مع احد الباعة الني لم اكن احمل المال.. كان 

 بنفسه ساحراً ووسيماً.."



 

امتألت عيناها بالدموع وبدت شاردة بمكان مختلف تماماً 

ء فيه مستعيدة كل مشهد لها من ذلك اليوم، "كل شي

جذبني كالمغناطيس.. شعر اسود حريري عينان زرقاء 

بدرجة فريدة ومالمح جميلة.. ابتسم لي قائالً بأنني جميلة، 

رغم انني سمعتها العديد من المرات لكنني شعرت بأنها 

 كانت مختلفة حينما نطق هو بها.."

 

"ومنذ ذلك البوم بدأنا نلتقي باستمرار، ورغم تحذيرات 

ه يبدو مريباً اال انني لم استمع لها.. كنت كاتىين لي وبأن

معمية بسحره وكل شيء يقوله او يفعله اظنه الصحيح بل 

 االصح.."

 

"وحتى حينما اخبرني بأنه ملك عنقاء الظالم لم امانع، فقد 

بدى مختلفاً عما عهدنا ان نعرفه عنهم عادة.. ظننته 

مختلفاً. وحينما اخبرت ابي، كانت مرتي االولى التي 

صفعني فيها ابي.. ثم حبسني بغرفتي ولم يسمح لي ي



بالخروج حتى لتناول الطعام معهم.. وبعد اسبوع جاء 

بيتراوس واخرجني قائالً بأن جنس عنقاء الظالم عكسنا 

لن يمانعوا بذلك بل سيرحبون به.. فهربت معه الى 

 عرينه."

 

رمشت لتعقد حاجبيها متذكرة االمر، اهتزت اطرافها بخفة 

ت الشعور بالخوف الذي نمى بأعماقها العقد واستطع

 حاجباي باستغراب.

 

"لكن ما رأيته هناك قلب كل افكاري.. وشعرت بالخطأ 

 الجسيم الذي فعلته." نطقت بنبرة ثابتة هذه المرة.

 

 السأل باستغراب، "ما الذي رأيته؟"

 نظرت لي قائلة بجدية استغربتها، "..."

 

 



.................................................... 

 

 �🙋�مراحب 

 

 كيف شفتم البارت؟ هل طوله مناسب؟ اظنه قصيراً؟

 

كنت بدي اطوله اكثر واحداث كثيرة بحطها بس ما 

 ��اسعفني الوقت.. 

 

اعتذر اذا انزعج احد مني بأي طريقة.. انا من نوع 

االشخاص اللي بيعصب على السريع لكن اذا ازعجت احد 

 احة لذلك اعتذر اذا ازعج احد.مني بضل غير مرت

 

 ونروح للبارت:

 



رأيكم بردة فعل اليكساندر نحو كاناليا وبروده؟ هل 

 تؤيدونه؟

كاناليا وشعورها نحو اليكساندر؟ هي لم تتعمد عدم طلب 

المساعدة بل هو شيء هي معتادة على عدم فعله، ما رأيكم 

 بذلك؟

 

بالفعل.. اليكساندر شك بان لبيتراوس يد بما فعل لمايكل 

لكنه لم يجد الوقت ليسأل كاناليا.. ما توقعاتكم لما سيحدث 

 حينما يفعل؟

 

كاناليا ارادت اخبار اليكساندر بالحقيقة لوال دخول لوكا.. 

كانت متأكدة بأن ردة فعله ستكون سلبية.. هل باعتقادكم 

 ستكون سلبية؟

عالقة اورفيوس و اليكساندر لم تكن عالقة صداقة كما 

بل هي اشبه بمشاركة العدو نفسه.. وكما  ظن بعضكم

اتضح بأن اليكساندر قتل والد اورفيوس ورغم ذلك 

اورفيوس ليس غاضباً.. ماذا باعتقادكم حدث؟ ولماذا قتله 



 اليكساندر؟

 

عين ميدوسا.. )ميدوسا لمن ال يعلم هي امرأة تم لعنها 

لتتحول خصالت شعرها الفاعي وكل من ينظر لها يتحول 

 لحجر(

اورفيوس بأنها ال تعمل اال ان اجتمعت العينان معاً..  قال

لم تبدو فكرته مقنعة بالنسبة الليكساندر لعلمه ببيتراوس 

 جيداً، ما رأيكم بذلك؟

 

 لوسيل وماضيه؟؟

عنقاء الظالم يشعرون بكل الكائنات الخارقة ونوعهم عدى 

 الصيادين.. من توقع ذلك؟

 

 مايكل وكالمه الالمبالي لفيونا؟

ين وحقيقة ارتباطها ببيتراوس؟ وما الذي تعتقدون كاثر

 بأنها رأته حينما ذهبت مع بيتراوس؟



 

 �🉈�وبس هاي االسئلة اللي براسي مش متذكرة غيرهم 

"ما الذي رأيته؟" نظرت لها باستغراب والفضول بدأ ينمو 

بداخلي. فأنا لم ارى المكان الذي يعيش فيه ساللة عنقاء 

 ني لتخيل ماهيته من صفاتهم.الظالم.. وعقلي ال يسعف

 

ازداد انعقاد حاجبيها، بينما عيناها سرحتا في الفراغ 

وكأنها تحاول اعادة صورة ذلك اليوم داخل مخيلتها. بدت 

 وكأنها تصارع عدة مشاعر في ذات الوقت.

 

مزيج من الخوف الشديد، االرتباك، الندم والشفقة! لما 

بالشفقة على  ستشعر بالشفقة؟ منذ متى يشعر المجنحين

 االخرين؟

لوهلة فكرت بامساك يدها وتخليصها من كل مشاعرها 

التي بدت انها تأكلها من الداخل، لكنني سرعان ما ابعدت 

 الفكرة عن رأسي متجاهلة اياها. لماذا؟



النها لم تفكر بأن تريحني من ندمي او خوفي من نفسي 

 وعلى من حولي ولو للحظة، بل استمرت بتجاهلي بل انها

 احياناً كانت فقط تزيد من هذا الشعور داخلي.

 

هي تعلم جيداً بأن هذا كله كان خطؤها منذ البداية وليس 

خطئي النني ولدت.. لم اكن ألولد في المقام االول لو انها 

 استعملت عقلها قليالً.

 

نظفت حلقها لتكمل، "كان المكان مخيفاً للغاية، ليس 

مكان.. انما كل شيء.. الظالم الشي الوحيد الذي يسود ال

حتى هم انفسهم، تعابير خالية وفي عيون كل فرد منهم 

فراغ كبير.. حينما تنظرين لهم للوهلة االولى، سيقشعر 

جسدك وسترين وحوشاً وحسب، لكن حينما تدققين 

النظر.. سترين بأنهم لم يصلوا لهذه المرحلة من الالشعور 

 من ال شيء.."

 

ل، "اول شيء خطر في ذهني ابتلعت ما علق بحلقها لتكم



في تلك اللحظة هو اياً كان ما حدث لهم، ال اريد ان 

اعرفه.. وهو حتماً له صلة ببيتراوس، بسبب نظراتهم 

التي عانقت االرض. لم يكن اي احد منهم يتكلم حتى قبل 

وصولنا في تلك اللحظة. كان المكان صامتاً وهادئاً كأنه 

ا في ترابه منذ قرون. ال خاٍل.. بل كأن من كانوا فيه ماتو

يمكنني ان انسى ذلك الشعور ما حييت.. انه يشبه شعورك 

حينما تدخلين مقبرة في منتصف الليل لوحدك بل اسوء 

 بعشر مرات.."

 

حركت نظرها اتجاهي لتنظر لي بصمت بعدها. بادلتها 

بواحدة هادئة بينما اخذتني افكاري نحو ما قاله لوكاس 

 قبالً.

شيئاً مماثالً حول جنس عنقاء الظالم، ان  اتذكر بأنه ذكر

كان بيتراوس هو السبب بكونهم متوحشين هكذا اذا.. نحن 

بحاجة فقط للتخلص منه حينها ساللته نفسها لن تشكل اي 

 تهديد.

 



لكن الكالم اسهل من الفعل، هو دمر نصف عالم 

الشياطين.. قتل ساللة بأكملها فقط ألننا ننحدر تحت ذات 

انه قتل االالف ومن لم يقتلهم ادخلهم في الصنف وكما 

 الهاوية..

لحظة.. اليكساندر ال زال على قيد الحياة ايضاً! ايعني هذا 

انه ادخله لذلك المكان المرعب؟ يا اللهي اتمنى ان اكون 

 مخطئة.

 

ابعدت افكاري بسرعة النتبه المي وأسألها بفضول، 

 "وماذا حدث بعد ذلك؟ هل هربتي دون ان يمسكك؟"

 

 

"ال.. في البداية حاولت تجاهل االمر، وقت بما انه 

يعاملني جيداً فهذا يكفي. لكنه فجأة اصبح قاسياً بال مشاعر 

مع انه لم يؤذيني.. قضيت هناك اربعة اشهر كزوجته، 

اكتشفت الحقاً بأنني احمل بطفله، وشعرت بالخوف 

الشديد.. لم اعلم كيف سيكون طفل من ساللتين محرم 



 ختالط.."عليهم اال

 

"في البداية لم اخبره ولكنني قررت فعل ذلك حينما لم 

تبقى لدي اي خيارات.. فحتماً اذا هربت وعدت لساللتي، 

سأقتل. والحقاً سمعته عن طريق الصدفة يتحدث مع 

رجلين عن كوني سأجلب له الوريث الذي ال يقهر،" 

صمتت لوعلة وهي تحدق بي كأنني المعنية بذلك، 

سيساعده على تدمير كل شيء وفرض  "الوريث الذي

 سيطرته.. بداية بالمجنحين."

 

رفعت احد حاجبي باستفهام لمقصدها من تحديقها بي بهذه 

الطريقة، لتسرع باشاحة نظرها عني. تنهدت بقلة حيلة 

قائلة وارجعت رأسي للخلف على االريكة، حدقت بالسقف 

 بفراغ.

 

يء تكلمت كاثرين بصوت اهدأ من قبل، "كان كل ش

خاطئاً، اردت فقط ان يعود كل شيء لما كان.. لم ارد ان 



اتسبب بانقراض ساللتي.. في كل يوم شعرت بالندم 

 يأكلني ولم اعلم ما يجدر بي فعله وما الصحيح."

انهت كالمها ليسود الصمت بيننا، بالنسبة لها كان صمتاً 

مريحاً.. وكأنها اخيرا اخرجت ما حملته فوق كاهلها منذ 

 زمن.

 

"ألهذا حاولت قتلي؟" نطقت بصوت فارغ بعكس ما يحمله 

سؤالي من مشاعر. لكن مشاعرها لم تتأثر بسؤالي.. 

 اردت في تلك اللحظة البكاء حقاً.

 

 اجابت ببساطة، "نعم."

وحينها علمت بأن حديثنا قد انتهى، هي فقط شعرت بأنني 

تلك اللحظة التي غيرت كل شيء.. وكأن كل ما حدث 

 خطئي.

 

التجه نحو الساللم المؤدية للطابق الثاني، لكنني  وقفت



توقف واستدرت لها قائلة بهدوء، "طوال حياتي.. ظننت 

بأنني سبب كل هذا وبأنني بطريقة ما كنت سبب تعاسة 

الجميع حولي وحتى رغم تعاملك الجاف ومحاوالتك 

الجهيدة للتخلص مني.. اردت ان من كل تلك التعاسة ان 

 تنتهي بأي ثمن.."

نظرت لها ببرود ألكمل، "لكنني ادركت االن بأن كل ذلك 

لم يكن خطئي.. بل هو خطؤك. كنت تستطيعين انقاذي 

 ولوكاس، لكنك قررت اال تفعلي.."

 

"انِت لم تعودي امي منذ زمن.. لكنني احتجت للوقت 

 الدرك ذلك."

 

حدقت بها ببرود وصمت، اردت ان تكون نظراتي هذه 

فت الصعد الساللم نحو غرفتي اخر شيء ستراه مني. الت

 واغلقها خلفي.

حدقت بكل ركن بها بصمت التنهد واتجه للخزانة، اخذت 

سترة صوفية بلون الفضة وبنطال مريح باللون االسود 



وبدلت ثيابي، ثم اخرج حقيبة ظهر وضعت بعض الثياب 

 لي.

 

اتجهت لغرفة مايكل واخرجت ثياباً بعشوائية له وللوكاس 

يبة الغلقها. من الرائع انك تمتلك اخوين وادخلتها بالحق

 يملكان المقاس ذاته.

 

ارتديت الحقيبة، الخرج من غرفته وانزل لالسفل. لم 

 اكلف نفسي عناء النظر الخرج من المنزل بأكمله.

 

 

'(⌒｀'( );⌒｀); 

.................................................... 

 

 ~Luca )لوكا( 



 

ساندر؟" سألت لوسيل بجدية، فبعد ان "لوسيل هل عاد اليك

احضرت اللونا الى القطيع ذهب هو لعالم الشياطين ولم 

يعد لالن.. اتمنى فقط ان ال يقتل اي احد منهم رغم انني 

 اشك بأن اورفيوس سيستطيع فعل اي شيء.

 

"ال، ليس بعد." اجاب لوسيل باختصار وبرود كعادته. 

كاللونا الشبعه  احياناً ارغب بلكمه بشدة، لكنني لست

 ضرباً.

"صحيح، اين اللونا ال اشعر بوجودها؟" سألت بعد ان 

تذكرت امرها االن. كانت تجلس مع اخويها لذا نسيت 

 امرها.

 

"ذهبت لتحضر ثياباً." ابتعد بخطاه ليخرج بعد ان استلم 

 شيئاً على هاتفه.. اراهن انها اللونا.

 



ن اعدنا تنهدت وانا انظر من النافذة بارهاق. بعد ا

جسديهما لعائالتهم كان الموقف صعباً للغاية، رغم ان 

 ذئابهم شعرت بموتهم بالفع.

 

امرت بتشديد الحراسة على اطراف الحدود، الغيت تدريب 

القطيع واهتممت باالمور االخرى بحذر لكون االلفا 

غائب. وها انا اجلس في مكتب مارك اتأكد بان كل شيء 

 يجري بشكل مطمئِن.

 

 جنازة ستقام الليلة.اما ال

لم انسى شيئاً صحيح؟ تباً هذا مرهق كاللعنة. وخاصة بأن 

ايفيلين لم تتركني وشأني تريد ان تعلم ما حدث هناك.. 

 يالها من الم في الرأس.

 

"تبدو متعباً." وصلني صوت انثوي مزعج علمت بسرعة 

 لمن هو.



 

"ما الذي تفعلينه هنا كارال؟" اغمضت عيناي بتعب وقلت 

 تذمر. رأسي يؤلمني من غير تدخلها.ب

 

وقفت امامي لتقول بغيض، "هل هو مكتبك بيتا لوكا؟" 

تنهدت ولم اجب، ليعم الصمت للحظات طالت لشدة 

 استغرابي.

 

فتحت عيناي النظر لها باستغراب، كانت تنظر لي 

بغرابة. "ما بك؟ ليس من عادتك ان تبقي صامتة؟" سألتها 

 بنبرة مستغربة.

 

بين شفتيها ضحكة خفيفة لتقول بصوت هادئ خرجت من 

تخلله الحزن والول مرة ارى كارال فيها هكذا. "الصدقك 

القول، كنت ابحث عنك التكلم معك حول ثيو واوفيليا 

 لكنك بدوت متعباً للغاية فلم ارد ان اثقل كاهلك."



 

رفعت كال حاجباي بدهشة.. هل هذه كاال؟ نظرت لها من 

لى مجدداً النطق بنبرة جدية، "من االعلى لالسفل ثم لالع

 انِت؟ اين كارال؟"

عبست لترفع قبضتها محاولة لكمي بغيض، لكنني امسكت 

قبضتها باحكام بسرعة. هدأت قليال لتنظر لي بحاجبين 

معقودين وتقول بنبرة مغتاظة، "هل تظن بأنني بال مشاعر 

يا لعين؟ اعلم بأنك تشعر باالرهاق من تلك المزعجة 

يف سيكون االمر مع ما يحدث االن! كان علي وحدها، فك

 فقط الثرثرة فوق رأسك حتى تموت."

حدقت بها بصمت لمدة لتتوتر وتزيح عينيها عني. فتحت 

شفتاي الشكرها.. فرغم كونها مزعجة اعلم بأنها احيانا 

 تكون مراعية.. اعني نادراً.

 

توقفت لتتحرك عيناي ناحية الباب والمحها هناك توشك 

خول. وبدون اي تردد شددت قبضة كارال نحوي على الد

 بقوة، لتسقط في احضاني.



 

اتسعت عيناها لتنظر لي بصدمة، لم اترك لها اي فرصة 

لتتفاعل مع ما فعلته. فاحطت ذراعي حول خصرها 

اجذبها لي اكثر وباليد االخرى امسكت برقبتها من الخلف 

 القترب منها..

 

 .والصق شفتيها بشفتي بشيء يدعى قبلة

 

（｡>‿ ‿<｡ ）（｡>‿ ‿<｡ ） 

.................................................... 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

ارسلت للوسيل رسالة بأن يعيدني، وطوال الطريق كنت 

 صامتة ولم اشعر برغبة بالحديث ألي شخص.



 

وهو شعر بذلك ولم يحاول فتح اي حديث معي، اقدر له 

هر الكسر بصوتي، احتاج هذا بشدة.. فإن تكلمت سيظ

 بعض الهدوء التحكم به.

 

اتجهت للبناء الذي اتضح بأنه مشفى القطيع ما ان وصلنا. 

سرت بهدوء في الممرات وكل مستذئب يراني ينحني 

 باحترام.

 

اتجهت لغرفة لوكاس اوالً، فتحت الباب بهدوء ونظرت 

له، كان جسده الزال ساكناً كما تركته. ولسبب ما حينما 

له تذكرت نفسي حينما كنت امرض واضل طوال  نظرت

 ساعات في غرفتي مستلقية لوحدي.

 

اغلقت الباب بهدوء لكي ال يستيقظ التجه للغرفة 

 المجاورة، مددت يدي الفتح الباب لكنه فتح من تلقاء نفسه.



نظرت لي فيونا بهدوء لثواني ثم تجاوزتني مغادرة، بدت 

 ها على الصمود لالن.كأنها على حافة البكاء.. احترم قدرت

دخلت مغلقة الباب خلفي، لكن مايكل لم ينتبه لي بدى 

مشتتاً ومصدوماً. اراهن انها اخبرته بأنها رفيقته، 

"استيقظت االميرة النائمة اخيراً." سخرت مخرجة اياه من 

 مشاعره المشوشة.

 

نظر لي ليبتسم، "كاناليا.." اكتفى بمناداتي بأسمي القترب 

قيبة على الكرسي المجاور. ثم ارفع منه واضعة الح

 قبضتي والكمه لكن ليس بقوة.

 

"ايها اللعين، كيف تخاطر بحياتك هكذا؟ اتعلم بأنني 

ولوكاس كدنا نموت من شدة قلقنا.. ولوكاس االن مطروح 

على الفراش بسببك." قلت محاولة كبت غضبي قدر 

 االمكان.

 



طبيعيون رفع يده ليضعها على وجهه قائالً، "االشقاء ال

 يعانقون بعضهم وليس محاولة قتلهم مجدداً." تذمر بقوة.

 

رفعت حاجبي باستنكار القول بسخرية، "من اخبرك انني 

 طبيعية؟ كن شاكراً انني لم القيك من النافذة."

 

انزلل يده بصمت ليقول بعد مدة بقلق وتردد، "هل لوكاس 

 بخير؟"

لق سيكون تنهدت الجلس على السرير بقربه قائلة، "ال تق

بخير بعد ان يرتاح قليالً.. لكن.. ما الذي حدث بالتحديد 

لينتهي بك االمر هكذا؟" سألت بجدية، اريد معرفة سبب 

 محاولة بيتراوس قتل مايكل.

 

لكنه اشاح بنظره بتوتر وتردد، ثم مال بجسده نحوي 

ليعانقني بقوة قائالً بصوت مرتجف، "كانا، هو ليس 

اي احد مثله. داخله فارغ كأنه  شخصاً طبيعياً.. لم ترى



مجرد الة ال يشعر، لكن االثبات الوحيد بأنه لم يكن كذلك 

هي القوة المخيفة التي تحيط به،" ابتعد لينظر في عيناي 

قائالً بجدية كبيرة وخوف، "اياِك ان تذهبي له.. مهما 

 حدث. وان لزم االمر اهربي واتركينا خلفك.."

ي تقوله انت؟ انا لن اترككم عقدت حاجباي قائلة، "ما الذ

 خلفي مهما حدث."

 

"الا.. كاناليا هو يريدك انت وليس نحن. انت الشيء 

الوحيد المهم بالنسبة له، هو يعتبرنا ال شيء.. لكن يعتبرك 

شيئاً مهماً.. اتفهمينني؟ شيئاً وليس شخصاً." قال بقلق 

 كبير العقد حاجباي بصمت.

 

 ذا؟واللعنة ماذا حدث ليقول مايكل ه

قاطعنا طرق الباب القف واتجه ناحية الباب الفتحه. ابتسم 

مارك ليدخل، "اووه استيقظت بهذه السرعة!" قال مارك 

 بدهشة القلب عيناي.



 

"ان اردت سأنام مجدداً." سخر مايكل، لينفي مارك ويقهقه 

 قائالً، "جئت التأكد بأن جسدك بخير وحسب."

 

ي الحقيبة بدل "مايكل، احضرت لك ثياب جديدة انها ف

 ثيابك الحقاً." قلت قبل ان اخرج ليومئ لي برأسه بهدوء.

 

اغلقت الباب النظر للغرفة المتواجد بها لوكاس مجدداً 

 بهدوء. ليقاطعني ثيو بتوتر، "لونا،"

 

نظرت له باستغراب لتوتره ليكمل، "االلفا يرغب 

برؤيتك.. هو في مكتبه االن." اومأت بال تعابير، البد ان 

توتر ثيو هو غضب اليكساندر. "اتبعيني." سار  سبب

 مبتعداً اللحق به.

وقفنا امام باب مكتب اليكساندر ليشير ثيو لي بالدخول. 

 همست بتوتر، "الن تدخل ايضاً؟"



"هو يريدك وحدك.. ال اريد الموت لشيء ال يخصني." 

علق بهمس ليفتح الباب ويدفعني الدخل بقوة ويغلق الباب 

 خلفي.

 

و المحيط بالمكتب ثقيالً للغاية، التوتر اكثر. كان كان الج

يتكئ على المكتب بجسده بينما يعقد ذراعيه ناحية صدره 

 ويحدق بي بعينان نصف مفتوحتان.

 

نظفت حلقي بتوتر القول باستغراب متعمد كاسرة 

الصمت، "اردت رؤيتي؟" رفع احد حاجبيه كردة فعل 

 لسؤالي. القول باندفاع وثقة، "ماذا؟"

 

اعتدل بوقفته ليبتعد عن مكتبه متجهاً نحوي ببطئ البتعد 

للخلف غريزياً لكن ظهري اصطدم بالباب اللعن تحت 

انفاسي. وقف امامي على بعد خطوة قائالً، "قبل كل شيء 

 عليك توضيحه، اال يجب ان اعاقبك لما فعلته؟"



نظرت له بثقة القول، "وما الذي فعلته؟" مال اتجاهي 

رأسي ليتكئ على الباب مكمالً بنبرة  ليضع يده بجانب

هادئة مرعبة، "اوالً، تذهبين الرض السايرن ولم تكلفي 

نفسك االلتجاء الي. ثانياً، تعقدي صفقة غبية وتذهبين لعالم 

الشياطين. ثالثاً، تسرقين قالدة اورفيوس وليس هذا فقط بل 

تملؤك رائحته ايضاً.. هل اغريته او شيء كهذا؟" سأل 

ركت بأنه يحاول السيطرة على غضبه بجدية واد

 بصعوبة؟

 

عبست بعدم رضى لكالمه، واللعنة من يظنني؟ ابتسمت 

بتكلف قائلة، "نعم اغريته، اترغب بمعرفة الطريقة التي 

اتبعتها؟" سألت بصوت لطيف مصطنع ليعبس بشدة 

 مظهراً غضبه.

 

"هكذا فعلتها." همست بقرب وجهه، الرفع قبضتي 

 ه بقوة ليتراجع اثرها للوراء.واهوي بها على وجه

 



عقدت يداي بثقة قائلة باكبر ابتامسة وضعتها على وجهي، 

"هكذا عادة اغري الرجال، وقد تم اغراؤك ايضاً االن كن 

 ممتناً."

 

 ابعد يده عن وجهه لينظر لي مجدداً، الشهق بصدمة.

 

 "اليكساندر..."

 

.................................................... 

 

 �🙋🙋�مراحب بالجميع 

 

احس بين كل سبت وسبت سنة  ��اشتقت النزل بارت 

😂💔 

 



المهم << في بارت يوم االثنين، لماذا؟ النه احداث 

البارت هذا مش كثيرة رغم انه نفس طول البارت 

راح السابق... لهيك خليته الجزء الثاني من هاض.. و

فراح يبدأ ظهور المجنحين بشكل  ��يكون ملحمي 

 ��رسمي منه... كما انه راح يظهر اصناف اخرى 

 ❤تحمسو االثنين بنزله مش السبت 

 

وراح انزل وصف لروايتي الثانية اليوم او بكرة مساءاً، 

تصنيفها مستذئبين.. لكنها حتماً قصة اخرى تختلف كل 

 ��االختالف عن هذه 

 

 بارت:ونروح االن لل

 

 ما رأيكم به؟

 

من تخيل بأن لوكا سيقبل كارال؟ ولماذا فعل ذلك برأيكم؟ 



 ما رأيكم بما فعله؟ وكيف ستكون ردة فعل كارال؟

 

ذكرت كارال للوكا بأنها ارادت مناقشة شيء يخص ثيو 

 واوفيليا معه.. ما هو برأيكم؟

كاناليا و كاثرين؟ ما رأيكم بالحديث الذي دار بينهما؟ 

 كاناليا بأنها لم تعد والدتها بعد االن؟واقرار 

هي حتماً قررت اال تعود لها، لكن الى اين ستذهب 

 برأيكم؟

 

مايكل، ماذا حصل له مع بيتراوس وما الحديث الذي 

خاضوه ليتصرف هكذا؟ من مجرى حديثه مع كاناليا 

وتحذيراته لها اال تذهب اليه البد انه يتعلق بها وبذهابها له 

 بارادتها!!

 

 وكا ورأيكم به كالقائد الثاني بعد اليكساندر؟ل

 



اليكساندر وحديثه الذي وجهه لها؟ كان غاضباً بالتأكيد 

بسبب رائحة اورفيوس الملتصقة بها. ولكن كاناليا حتماً 

من  �😂�شرحت له باختصار رأيها بحديثه بتلك اللكمة

 توقع هذا؟

كيف ستكون ردة فعل اليكساندر على هذا؟ وما الذي 

 جأت لرؤيته في النهاية؟تفا

 

بعرف يا جماعة بارت اليوم كان ممل.. بعوضكم ان 

 ❤�🉈�شاءهللا يوم االثنين 

 

وفي شيء انتبهت اله فقط في مؤخراً وهو اسم فيونا 

 كوين.. كوين اسم عائلتها

 واللي يعني ملكة �� queenمش 

 �😂� quinnبل 

 ❤��اتمنى اللي كان مفكرها كويين يصحح معلوماته 



 

 وبس

رفع اليكساندر رأسه، لينظر لي بحاجبين مجعدين وتعابير 

منكمشة. انزل يده عن وجهه لينظر للدماء التي التصقت 

 على يده ألشهق بصدمة .

 

"اليكساندر.. من كسر لك انفك يا رجل؟" لم استطع كتم 

ضحكي وانفجرت ضحكاً، بينما هو مسح انفه بغضب 

 الذي بالمناسبة شفي بسرعة.

 

ما توقفت عن الضحك حينما بدأت عيناه وسرعان 

تتحوالن للون األحمر الملتهب ليختفي سوادهما كلياً. 

ولوهلة ظننته سينقض علي ويقتلع حنجرتي او ربما 

 يحرقني بناره الملتهبة بما انه عنقاء نار.

 

تخيلت العديد من السيناريوهات في الحقيقة، لكنه فقط 



انا جميلة وقوية  حدق بي بصمت. علقت بثقة، "نعم أعلم،

ال تحتاج أن تصفق لي.. يجب ان تكون ممتناً لحصولك 

علي كرفيقة ل.." شهقت بتفاجؤ قاطعة جملتي ما ان 

تركت قدماي األرض وفي ثانية كنت اجلس على المكتب 

 الخاص به بينما يقف هو امامي وال يزال يحيط يده حولي.

 

ون من "ان لم تهدئي سأنتقل لجزء العقاب، وال اظنه سيك

النوع الذي يروق لك،" قال بصوت عميق بقربي ولم 

يبتعد ليكمل بعدها بصوت غاضب وبارد سيقشعر له أي 

 شخص عند سماعه، "ثم.. هل ضحكتي هكذا امامه؟"

 

فتحت فمي التكلم لكنني اغلقته مجدداً بعد ان ادركت سبب 

عدم قتله لي للكمي له قبل دقيقة، "كيف لصوت ضحكي 

ك؟" سألت باستنكار ألضع على وجهي ان يهدئ من غضب

 تعبيراً يدل على ان كم لالمر ان يكون غبياً.

 

تحركت شفتيه لتشكالن ابتسامة واسعة، وبعدها هربت 



منهما قهقهة خفيفة.. وادركت بأنه رغم كون االمر غبياً 

اال انه فعال للغاية. فللحظة، شعرت بأن كل ما بعقلي 

الرجولية التي ألول  اختفى.. وفقط صوت قهقهته ومالمحه

 مرة ادقق بها بشدة هكذا.

 

أبعدت عيناي عنه بسرعة النظر للحائط، واللعنة ما الذي 

افكر به انا؟ قاطع تفكيري قائالً بسخرية بعد ان شعر 

 بتحديقي، "هل اشرح لك االمر ام انك فهمته االن؟"

 

 عبست بضيق، هل لألمر ان يصبح أكثر احراجاً؟

على النظر اليه، قرب وجهه من امسك بذقني ليجبرني 

وجهي ليهمس بابتسامة جانبية على وجهه، "ربما ترفبين 

 بقبلة أخرى اليوم؟ لست امانع ان كنِت مصرة."

 

عقدت حاجباي بغضب.. حسناً، يمكن لالمر بالفعل ان 

يصبح اكثر احراجاً. امسكت بيده البعدها وأقول بثقة، 



باسم عائلته "ستحصل عليها في احالمك جراي." ناديته 

 ليعبس لثانية قبل ان يتجاهل االمر.

 

ابتعد قليالً ليتنهد بجدية بعدها. رفع يده ناحية شعره لكنني 

سبقته من غير تفكير رافعةً يدي قبله ألخلل اصابعي 

بشعره الثلجي شديد النعومة واللعنة. لم اتخيل شعور فعل 

م ذلك سيكون رائعاً هكذا.. ايفعل ذلك بشعره الجل هذا ا

 انني انا فقط من تشعر بهذه الطريقة؟

 

حركت شعره للخلف ببطئ الزيلها وتعود بعض 

 الخصالت لالمام ألبتسم. قررت االحتفاظ باليكساندر.

 

 

انزلت عيناي له لتعانق عيناه شديدتا االحمرار.. كأن لهباً 

قد اشعل بهما. أمن الطبيعي ان افكر بكم هو مثير في 

تر، ليقترب مجدداً جاعالً وقت كهذا؟ عضضت شفتي بتو



 المسافة بيننا تصبح صفراً.

 

عانقني ببطئ ليحتويني بأكملي.. ابتلعت ما بحلقي بتوتر 

وانا اشعر بنبضات قلبي المتسارعة.. اعتقد بأنني 

 مريضة..

 

الصق شفتيه قرب اذني ليهمس قائالً بنبرة عميقة حبست 

بي  انفاسي لها، "أتفعلين ذلك متعمدة؟" اصطدمت أنفاسه

محركة خصالت شعري األسود القصير. اردت بشدة لكمه 

 ونفي سؤاله لكنني فقط لم افعل..

 

أحاطت احدى ذراعيه خصري مقرباً اياي منه اكثر بينما 

رفع يده األخرى مدخالً يده في خصالت شعري مبعداً إياه 

 عن وجهي، ليظهر االحمرار الذي طغى على وجنتاي.

 

قبل ان يقبلهما بخفة، "هذا قرب شفتيه من وجنتي ليهمس 



لن يبدل مما سيحدث شيئاً." اغمضت عيناي بقوة ما ان 

شعرت بشفتيه ضد بشرتي، لتبدأ الطبول االفريقية حفلتها 

 في معدتي.

 

ابعد شفتيه عن وجنتي او هذا ما ظننته، فقد شعرت 

بأسنانه مكان القبلة الفتح عيناي باتساع.. ورغم انني 

أي يوم مضى اال انني لم أرى شيئاً افتحهما االن اكثر من 

 حولي، لشدة تخبطي من الداخل.

 

وضعت كلتا يداي على صدره الدفعه بخفة عني، واراهن 

بأن وجهي مصبوغ باللون األحمر بأكمله. انحنيت بجذعي 

لألسفل محافظةً على موقع يداي عليه لكي ال يقترب 

 مجدداً.

 

هذا بي  ايفترض بي الشعور بالدوار بسبب هذا؟ ايفعل

متعمداً كعقاب؟  سمعت صوت ضحكه المرتفع الرفع 

رأسي وانظر له بغضب، يا له من لعيٍن يضحك بطريقة 



 مثيرة..

 

"حسناً، سأتوقف هنا لالن.. استرخي." قال بنبرة ثابتة 

 وراضية.. لالن!!

 

نزلت من على المكتب النظر له بغضب مكتوم دون ان 

تقم لهذا حتماً.. فقط انطق بأي كلمة. اليكساندر جراي، سأن

 انتظر.

 

جلس على الكرسي امام المكتب قائالً بينما امسك 

بمعصمي، "لما لم تطلبي مساعدتي رغم انني قلت لِك 

 بأنني سأساعدك مهما كانت مشكلتك؟"

 

هدأت انفاسي ألبعد ناظري عنه من غير ان اجيب.. بل 

ألتعمق بذاتي اكثر. شعرت بقبضته التي احكمت على 

يسحبني ناحيته وجلسني بحركة خفيفة على معصمي ل



 قدميه.

 

اراح يده على خاصرتي قائالً، "هل االمر بتلك 

 الصعوبة؟"

وبدوري ارحت يدي على كتفه ايضاً ألشعر براحة غريبة 

رغم هذه الوضعية المحرجة. تنهدت القول بنبرة مشابهة 

له، "االمر ليس هكذا.. انا لم اعتد على طلب المساعدة 

تي.. في كل مرةٍ اقع فيها بالخطر او تكون طوال حيا

حياتي على المحك كنت اساعد نفسي بنفسي، ولم يسبق 

 ألحد ان وقف بجانبي."

عم صمت المكان، لم يكن صمتاً ثقيالً او موتراً.. بل كان 

مريحاً للغاية. وذاتي انا شعرت براحة غريبة لم اشعر بها 

لون على من قبل.. أهكذا يشعر الناس عادة حينما يتك

 شخص آخر؟

 

 



"والسبب االخر؟" اتسعت عيناي الحدق به بدهشة. انا 

 ذاتي كنت انكر االمر كيف شعر هو بذلك؟

 

عبثت بزرار قميصه باصابعي ولم ارفع عيناي اليه 

القول، "السبب االخر كان تفكيري بأنك ان رفضتني 

كرفيقتك وكسرت رابطة ذئبك.. لم تكن لتفعل ذات 

 الشيء."

 

 بضته حولي قائالً، "اال تثقين بي؟"اشتدت ق

 

عقدت حاجباي بخفة النظر بعينيه قائلة بجدية، 

"اليكساندر،  ما جمعنا معاً لم تكن مشاعرك الخاصة.. بل 

هي غريزة ذئيك. أتذكر اول لقاٍء لنا.. كنت أتساءل سبب 

غضبك حينما نظرت لي.. لكنك اكثر من يعلم بيننا ان 

جرد بشرية ضعيفة هو ما كون رفيقتك المقدرة كانت م

 ازعجك.."



 

"ألست محقة؟" سألت بصوت منخفض، لم يجب بل حل 

الصمت لثواني ألقول بنبرة ولدهشتي خرجت حزينة. 

 "أرأيت!"

 

"هذا ليس صحيحاً.." نطق بثبات مدركاً شيًء ما. "لم اكن 

غاضباً ألنِك لم تعجبيني، بل بدوت رائعة حتى حينما 

 اعتقدت بأنك بشرية.."

 

المر هو ان والدتي لم تكن رفيقة كاسيدي، ورغم ذلك "ا

هي احبته بشدة. وحتى حين تزوجها كاسيدي وانجب منها 

ابناً اال انه وجد رفيقته.. ولم يتردد ولو لثانية بوسمها 

واحضارها لبيته كالسيدة األولى واللونا للقطيع. وذلك فقط 

حطم والدتي ولم تستطع بعدها الخروج من سريرها.. 

قة والدي كانت فقط تستغل رابطة الرفيق بينها رفي

وكاسيدي ألجل ما تريده، اما كاسيدي فلم يرفضها يوماً 

حتى ان كانت طلباتها تأثر سلباً على القطيع وعليه.. كان 



مثيراً للشفقة وضعيفاً امامها،" انهى كالمه بنبرة باردة 

 وعينان خاليتان.

 

هم ليست سوى اذاً هو شعر بأن رابطة الرفيق الخاصة ب

نقطة ضعف فحسب. "وما الذي جعلك تغير رأيك؟" لماذا 

 تقرب مني اذاً؟

 

ابتسم ابتسامته النادرة التي تذيب قلب أي عذراء قائالً، 

"كنت مختلفة بطريقة غريبة. تبعدين نفسك عن الجميع 

رغم انجذابهم لك.. تحيط بك هالة غريبة باردة، وحتى 

قليالً. وحينما تريدين  حينما تنظرين لي ال تهتزين ولو

شيئاً تحصلين عليه بذاتك.. كنتي فقط كالمغناطيس لم 

استطع عدم مالحظتك حتى حينما اقطع تواصلي مع 

 ذئبي."

 

نظرت له بدهشة غير قادرة على النطق بأي شيء. 

اشعر.. ال اعلم، ال استطيع تفسير شعوري االن.. ارغب 



 بالبكاء. هل كان يشعر نحوي هكذا حقاً؟

 

اظن بأني سأسمع شيًء كهذا في حياتي. رفع يده  لم

ليضعها على جانب وجهي قائالً، "لذا ال تقفزي بنفسك الى 

الخطر مجدداً.". اومأت بخفة دون قول أي شيء.. ليعم 

 الصمت مجدداً.

 

قطعه هو قائالً بجدية، "على حد علمي، المجنحون هم 

 العدو األول لعنقاء الظالم، صحيح؟"

 

ا صحيح." اومئ بتفهم ليكمل، " الهذا أي "اه.. نعم هذ

 عالقة بما حدث لشقيقك؟"

 

˙˚ʚ(´◡')ɞ˚˙˙˚ʚ(´◡')ɞ˙˚ 

----------------------------------- 



صدح صوت اقدام مبتعدة بسرعة. ليفصل قبلتهما التي 

 سببت لكليهما شعوراً غريباً متناقضاً.

 

ابتعدت عنه بسرعة، تنظر له بعينان متسعتان وصدمة 

فت عقلها عن التفكير لوهلة. وهو بدوره نظر له غير أوق

 قادر على تحليل ما فعله قبل لحظات بعقله.

 

لقد قبل كارال. كانت هذه الجملة تأبى الدخول لعقله.. 

واللعنة لما قبل كارال؟ اعني هي كارال وهو لوكا.. هي 

 الثرثارة المزعجة وهو البيتا الذي يكره الهراء.

 

عادت لرشدها وخرجت من تصلب  اسرعت كارال بعد ان

عقلها بوضع يدها على فمها تمسحه بقوة وتعابير متقززة. 

مالت لالمام عدة مرات مخرجة صوتاً دل على رغبتها 

 بالتقيء.

 



"اين المطهر؟ اين يضع مارك المطهر؟ ماارك حالة 

طارئة اريد جراحة عاجلة.." صاحت كارال وكأن من 

ف تجرؤ.." أكملت قبلها كان مجرد حشرة مقززة. "كي

 موجهة حديثها للوكا.

 

خرج االخر من ذهوله، ليفتح فمه ثم يغلقه عدة مرات 

 تحت الصمت والتحديق الغاضب خاصتها، ".... آسف."

 

ومع اعتذاره هذا حل الصمت في المكان لعدة ثواني بدى 

 فيها الجو حولهما غير مريحٍ بتاتاً.

 

لف بتوتر رفع يده اليمنى ليضعها على رقبته من الخ

واضح للغاية جعلها ترتبك ليقول بنبرة معتذرة ونادمة، 

"كارال.. انا حقاً اعتذر، ال اعلم لما تصرفت بهذه 

 الطريقة."

 



هو اعتذر بصدق لها، يعلم جيداً انها لم تقبل أي رجل من 

قبل وانها انتظرت بصبر رفيقها، وهو ذاته يقر بصعوبة 

ع بالحب بالفعل وعلم االنتظار. لكنه على عكسها تماماً وق

 ما يعنيه ان يكون لديك محبوب وشخص مميز.

 

ولم يهمه امر رفيقته المقدرة في ذلك الوقت، بل كان 

مستعداً للتخلي عن رفيقته ألجلها.. لكنها لم تبادله هذا 

القدر الهائل من المشاعر، يعلم جيداً بأنها احبته، لكن ليس 

 لدرجة ان تتخلى عن رفيقها ألجله..

 

 ذا فقط حطمه من الداخل.وه

 

لذلك هو يحترم كارال لكونها لم تدخل بعالقات مؤقتة او 

 توهم االخرين باستمرارها.

 

"أفعلت هذا بسببها؟" سألت كارال وهي تعقد يديها 



بانزعاج. ليتنهد لوكا قائالً بصوت اصبح بارداً وباهتاً  

فجأة، "اردتها ان تغادر فحسب.. لم اعي ما افعله.. انا 

 ف كارال."اس

 

أخرجت نفساً قوياً من رئتيها لترد بعد ان اَلَن مزاجها 

قليالً، "إياك ان تعيدها مجدداً.. سأمررها لك هذه المرة 

 فقط."

 

نظر لها ليبتسم ابتسامة باهتة كانت اكثر من كافية بالنسبة 

 لها لتعبر عن امتنانه.

 

صمتت لثانية واحدة فقط لتقول بفضول غمر نبرة صوتها، 

راهن انها ستعلم بأن ذلك كان مزيفاً الحقاً.. ماذا "ا

 ستفعل؟"

 

عبس بانزعاج شديد ليتأفأف بسبب عادة كارال المعتادة، 



كان ليكون ممتناً فقط البتعاد ايفيلين. لكن ها هي ذي 

 كارال تحطم امتنانه لتشاؤم مجدداً.

 

أكملت مجدداً بنبرة متحري متمرس، "ستلتصق بك اكثر 

 ما لن تجد رفيقتك حتى على هذا الحال."من ذي قبل، رب

 

نظر لوكا لسقف الغرفة بال تعبير، هل يقتل كارال ويصنع 

معروفاً قيماً للجميع؟ ام يقتل ايفيلين ويدخل منتجع كاليدس 

ذو الخمس نجوم؟ أو ربما يقتل ايفيلين ثم كارال؟ الجيد 

 يمحي السيء صحيح؟

 

ة إياه من "لوكا، أنت تسمعني صحيح؟" نادت لوكا مخرج

تفكيره الجاد. ليقول االخر فجأة، "تعلمين.. االمر لم يكن 

 بذلك السوء ما رأيك ان تصبحي حبيبتي؟"

 

لم يتلقى أي رد منها ليظن بأنها خرجت. أنزل رأسه 



ليتأكد، لكنها كانت تقف مكانها بأكثر تعبير متقزز قد 

 يضعه احد على وجهه.

 

الى ان تغادر ايفيلين ابتسم قائالً، "اذا تظاهري بذلك فقط 

 مجدداً."

 

 "مستحيل." ردت بنبرة قاطعة.

 

"سآخذك معي واليكساندر حين نذهب للقاء المجموعات 

األخرى لتبحثي عن رفيقك." قال بثقة وهو يعلم جيداً نقطة 

 ضعفها.

 

لتجيب بسرعة غير مصدقة، "اتفقنا.." نظرت للوكا لوهلة 

بل وال لمس وال لترفع اصبعها السبابة مكملة، "لكن ال ق

حتى أصغر اصبع لدي وال تقترب حتى مسافة اقل من 

 مترين."



 

رد بسخرية عميقة غير مصدق ما تتفوه به، "كيف 

 ستصدق ان لم المسك او اقترب منك حتى؟"

 

"أنت تفعل هذا لتلمسني صحيح؟" شهقت بصدمة وثقة، 

 كأنها كشفت نواياه الحقيقية.

 

ه راغباً بها، او حتى كشر بتقزز غير قادر على تخيل نفس

لديهما هذا النوع من العالقات. "بربك، آخر ما اريده هو 

 لمسك. كما ان لدي رفيقة لما سأتركها ألجلك."

 

"حسناً.. جيد." أعربت عن موافقتها، مقنعة نفسها بأن 

االمر يستحق. ورغم انها ال تريد ذلك اال ان رفيقها 

لك لتذهب وزوجها المستقبلي تأخر لذلك اضطرت لفعل ذ

 له بنفسها.

 



≧﹏≦  ≧﹏≦  ≧﹏≦ 

------------------------------------ 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

 تنهدت مجيبة إياه، "االمر معقد قليالً.. "

 

فتح الباب بقوة من غير طرق لتدخل تلك الفتاة ذات الشعر 

 األسود.. األخت الصغرى الليكساندر.

ا وحديثنا. لكنها شعرت بغضب اليكساندر لمقاطعتها وقتن

بدت بدورها غاضبة ومنفعلة بشدة وتكاد حتى تبكي لو 

 انها لم تفرغ ثورتها الهائجة بالباب.

"اليكس،  منذ متى ولوكا..." قطعت حديثها ما ان رأتني 

اجلس بحضن اليكساندر وكالنا ننظر لها بهدوء ودون 

 احراج.

 أخرجت نفساً ساخراً لتقول بكبرياء، "انسى االمر." ثم

 استدارت خارجة متعمدة اال تغلق الباب خلفها.



 

 ما خطبها بجدية؟!

 

نظرت الليكساندر بعد ان ادركت شيئاً، "صحيح، اليست 

 شقيقتك ايضاً نصف عنقاء؟"

 

أعاد نظره لي قائالً بتشتت، "ال، نحن انصاف اشقاء.. 

والدتها رفيقة كاسيدي." افهم تشتته هذا، البد انه يتساءل 

فحتى ان كانت سافلة ومزعجة وتحشر  عن حالها هذا،

انفها في كل شيء يخصه.. اال انها ال زالت اخته 

 الصغرى.

 

وقفت مبتعدة عنه ما ان سمعت خطوات احدهم. ليظهر 

لوكا قائالً بجدية الليكساندر، "الفا، لقد وصل جميعهم 

 لالجتماع."

اومئ له اليكساندر دون ان يجيب. نظر لي لوكا ليبتسم 



 ه وهو يبتسم بطريقة غبية، البادله ابتسامته.ملوحاً بيد

نظر الليكساندر بطرف عينه ليقول لي بدهشة مصطنعة، 

"وااه لونا انت حقاً مذهلة.. استطعت تهدئة ثور هائج بعدة 

 دقائق بينما نحن كدنا نموت ونحن نحاول."

حرك اليكساندر عينيه اتجاه لوكا بنظرة باردة مرعبة 

 . تمتم اليكساندر بعدة لعنات.ليختفي لوكا هارباً منه

 

"هل يوجد اجتماع االن؟ لم اظن المستذئبين يقيمون 

 اجتماعات.. ما نوعه؟" سألت بفضول.. يبدو االمر مهماً.

 

وقف اليكساندر بهدوء متجهاً ناحية الباب ليقول، "انه ليس 

 اي اجتماع.. انه بشأن بيتراوس."

 

ر ناحيتي "ماذا؟" قلت بدهشة واندفاع ليتوقف ويستدي

 محدقاً بي بسبب ردة فعلي.

"تلك الجثة التي تركها خلفه.. هو حتماً قصد ذلك كتحذير 



لنا على انه قادم. الجميع سيكون متضرراً ان ظهر." نطق 

 بجدية ونبرة باردة مخيفة.

رددت بصدمة وكل انش مني تصلب لما سمعته، "انتظر 

ال  لحظة.. الجميع يعلم بشأنه؟ ... ظننت جنسهم مخفي،

 يعلم عنهم اال قليلون!"

 

حركت رأسه كموافقة ليقول بنبرة عميقة، "ليس الجميع.. 

فقط نحن من نملك حكماً او قيادة على ساللة ما، بيتراوس 

 لم يترك اي احد منا اال وترك اثره في حياته."

 

بيتراوس.. يستهدف جميع السالالت؟! واللعنة ماذا يحدث؟ 

م يخبرني اي احد قبالً؟ ان لما لم اعلم بشأن ذلك؟ لما ل

كان يفعل حقاً.. اذا هذا هو سبب حاجته لي، يريدني ان 

ادمر كل من يقف في طريقه.. حتى ان كان اقوة من كل 

واحد منهم اال انه وحده لن يستطيع الوقوف بوجههم 

 جميعاً.

 



 لكنه يعلم بأنني استطيع.. لهذا اراد وريثاً ال يقهر.

طريقه نحو الباب، "ستأخذك استدار اليكساندر مكمالً 

 اوفيليا لغرف.."

 

قاطعته بسرعة قائلة، "اريد المجيء معك." نظر لي 

باستغراب. لكنني لم اعطه اي وقت ليجيب، "ارجوك." 

 نظر لوهلة بتفكير، ليغمض عينيه متنهداً، "حسناً، هيا."

 

سار اليكساندر امامي ولوكا في ممر شبه مظلم، ألرى باباً 

يحرسه شخصان. ما ان رأيا اليكساندر، هّما  كبيراً امامنا

 بسرعة لفتح الباب له.

 

وما ان فتح الباب حتى اخترق النور الشديد ظلمة الممر 

بشدة. رمشت عدة مرات العتاد على النور وما ان خرجنا 

 حتى المس فاهي االرض بقوة.

 



اتمزحون معي هذه ليست قاعة اجتماعات طارئة، بل 

ن المكان شاسعاً االرض مبنية حديقة لشرب الشاي. كا

برخام منقوش بدقة كبيرة اعطت المكان هالة من القدم.. 

 وكأنه احد االماكن االغريقية القديمة.

شجرتين كبيرتين دلتا على عمرهما الكبير ثبتتا على 

طرفي القاعة لتتجها نحو االعلى، ولم يكن هناك سقف 

عدة  لمنعهما بل ال يوجد سقف، اعمدة رومانية استقرت

منهم على الحوائط يلفها النباتات المتسلقة ارجوانية 

 االزهار.

 

وتوسط القاعة بأكملها طاولة حجرية كبيرة فريدة الشكل، 

 جلس عليها عدة اشخاص استطعت ادراك هويتهم.

 

اوالً، اورفيوس.. ملك الشياطين. ملكة السايرن 'الجديدة' 

ت و... نسيت اسمها. ملك مصاصي الدماء ، ملكة الساحرا

هل هذا ملك المستذئبين ؟! واااو... اليكساندر انت خطير 

 فعالً..



 

دخل اليكساندر بثبات وهالة البرود والقوة اكتسحت المكان 

 ليلتفت له بعضهم بينما البعض االخر وقع تحديقهم علي.

 

من بينهم ملك مصاصي الدماء واورفيوس. وقفت ملكة 

مرتبك، "هل ما الساحرات بردائها الغريب قائلة بصوت 

سمعناه صحيح؟ هل عاد ذلك الوحش؟" كان صوتها مهتزاً 

ولم يخفى عن اي احد في القاعة خوفها.. لحظة، هل هي 

 عمياء!

 

اقتربت منها فتاة كانت تقف بجانب كرسيها لتجلسها 

محاولة تهدئتها.. يا اللهي انها حقاً عمياء. لكن عيناها.. 

رمادياً خالياً من احاطتها جذور سوداء لينتهي بؤبؤها 

 اللمعان.. هل فعل بيتراوس هذا بها؟

 

تقدم اليكساندر من الطاولة الحجرية كما فعلت ولوكا، قائالً 



بنبرة هادئة، "هذا صحيح، لقد قتل احد السايرن. يجب 

 ان.."

 

لم يكمل رغم انه بدأ لتوه، وبدوري شعرت بشعور غريب 

ناي بصدمة للغاية بداخلي ومألوف بذات الوقت. اتسعت عي

 ما ان علمت من يكون.

رفعت رأسي لالعلى، لتقع عيناي على جناحيه الكبيرين 

شديدا البياض. دخل بسرعة لتندفع رياح قوية منه توقفت 

 ما ان هدأ جناحاه.

 

شعر ذهبي طويل.. عينان كلون الفضة.. بشرة سمراء 

وقرص ذهبي مليء بالرموز يطوف اعلى رأسه، ثياب 

 بشيء واحد فحسب.مميزة وجمال يوحي 

 

 اليكسير... ملك المجنحين..

 



نظر الجميع اتجاهه بصدمة، ليقفوا من اماكنهم. وقف خلفه 

 مجنحين مدرعين بثبات.

حركت عيناي ناحية اليكساندر، بدى مصدوماً ايضاً 

 كالباقين. نطق بعدها، "ما الذي تفعله هنا؟"

 

ا اجاب اليكسير وهالة من القوة اكبر من اي ملك اخر هن

تحيط به، "ان هذا االجتماع يخصني مثلكم.. فهو الّد 

 اعدائي."

اللعنة انتظروا، ان رآني االن.. سينتهي امري.. فهو قد 

 اباح دمي لجميع المجنحين.

 

حرك عيناه اتجاهي لتتجمدا هناك بدهشة لم يكبد نفسه 

عناء اخفائها. تجعد حاجباه وفتح فاهه ليقول شيئاً ولشدة 

 ل عن رأيه وابعد عيناه متجاهالً اياي.استغرابي فقط عد

 

نظر اليكساندر لي نظرة غريبة، والبد انه الحظ ارتباكي 



الحرك رأسي نافية.. اعلم بأنه اراد اخباري بأن اغادر.. 

لكنني لن افعل. يجب علي معرفة اين سينتهي االمر بهذا 

 االجتماع.

 

جلس اليكسير على احد الكراسي ليقف بكال جانبيه 

 ين. ثم اتجه اليكساندر للمقعد المقابل القف بقربه.الحارس

 

اردت الجلوس لكنني تصنمت مكاني برعب كبير. ما 

 خطب هذا اليوم بحق الخالق.

 

نظر جميعهم لي باستغراب.. "كاناليا؟" لم القي اي لعنة 

 لهم ولم اعلم حتى من نطق اسمي.. النه هنا...

 

عب، وقوته انه هنا.. انا اشعر به. اشعر بحضوره المر

 الكبيرة شديدة الظلمة.. واللعنة هو هنا.. ماذا افعل!

 



وقف اليكسير بسرعة جاذباً انظارهم المستغربة وفي ثانية 

واحدة كان يقف امامي معطياً اياي ظهره وحاجباً اياي 

 عن الجميع... ام علي القول... عنه!

 

"حسناً حسناً حسناً انظروا ما لدينا هنا... حفلة صغيرة 

 شرفي انا...." على

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

 �😂�اخباركم  بعد البارت؟ 

 

 كيف شفتوه؟ طويل؟ ملحمي زي ما وعدتكم؟

 



 �😂�اللي لسة مصدوم يعلق هون. 

 

مش عارفة شو اكتب انا نفسي متحمسة تقرأوه 

 ��ومصدومة

 

 ��نروح للبارت: 

 

كاناليا واليكساندر؟ عقاب  ما شعوركم باللي حدث بين

كالمه لها واعترافه؟ ومن جهة  ��اليكساندر الفريد؟ 

اخرى كاناليا.. واخبارها له بما تشعر به حقاً اتجاهه؟ 

 (��)كوبل لطيف 

 

لوكا.. شعر بالصدمة لما فعله هو بنفسه. مارأيكم 

 بأعتذاره؟

ردة فعل كارال اتجاه ما فعله؟ من توقع ان تبكي او 



 ه او شيء كهذا؟تصرخ بوجه

 

لوكا وحبه الكبير اليفيلين.. ومقابلته بالتخلي.. ما رأيكم 

 به؟

 

اتفاقهما على االدعاء انهما حبيبين؟ هل سيأثر ذلك على 

 عالقتهما مستقبالً؟

 

بيتراوس... اراد وريثاً من اقوى ساللتين ليستخدمها كاداة 

ن قتل.. ما رأيكم بذلك؟ هل هذه كل نواياه؟ ام ان جزءاً م

 ما اراده حقيقة ال زال مخفياً؟

 

الملوك واالجتماع الطارئ... من توقع ظهور ملك 

المستذئبين؟ ولما جميعهم يهابون اليكساندر هكذا؟ هل هو 

 بسبب شيء حدث في الماضي؟

 



السؤال قبل االخير.. ما رأيكم بظهور ملك المجنحين؟ من 

توقع ظهوره بنفسه؟ طريقة دخوله الساحرة وهو بنفسه 

سؤال غبي  �😂😂�احر للغاية.. من وقع بحبه؟ )س

 طنشوه للمصلحة العامة(

 

لما اخفى كاناليا خلفه؟ هل يحاول حمايتها ام ان هناك سبباً 

 اخر؟

 

والشخصية التي ختمت بها هذا البارت.. هل خو 

 بيتراوس؟

وان كان هو.. من توقع ظهور شخصيتان مهيبتان بذات 

 الوقت؟

 

 وبس

وفي ثانية واحدة كان يقف امامي  وقف اليكسير بسرعة

معطياً اياي ظهره وحاجباً اياي عن الجميع... بل هو لم 



 يلقي اي لعنة لهم.. حجبني عنه..

 

 عن بيتراوس.

 

"حسناً حسناً حسناً انظروا ما لدينا هنا... حفلة صغيرة 

على شرفي انا." صدح صوته القاسي الساخر في المكان 

 ذعر وصدمة ناظرين له.بقوة جاعالً كل من هنا يقف ب

 

اكمل بعد ان قهقه بخفة، "لما لم تدعوني ايضاً؟ ربما كنت 

اعطيتكم عدة افكاٍر ناجحة عن كيفية هزيمتي." بالنسبة 

 لشخص ال يشعر، لديه حتماً سخرية كعضو جديد بجسده.

 

زمجر كل من ملك المستذئبين واليكساندر بصوت عالي 

بيتراوس القاسي، جداً اخترق كل ما بالقاعة حتى صوت 

 بينما تراجعت ملكة الساحرات بخوف هي وتابعتها.

لعن اورفيوس بصوت استطاع الجميع سماعه والباقون 



بقو صامتين وشعورهم المتوتر الخائف يزداد بمرور كل 

 ثانية.

 

رفع اليكسير يده لالعلى قليالً وبعد ثواني ظهر صولجان 

ع ذهبي بجوهرة فضية يخرج منها جذوع تشبه جذو

النباتات لكن بلون فضي يتخلله الذهبي، لتلتف بطريقة 

مثالية حول الصولجان حتى نصفه، واحاط الصولجان من 

االعلى دائرة ذهبية تطفو حوله مليئة بالرموز تماماً كالتي 

 تطفو فوق رأسه.

 

شعرت بقوة هائلة تخرج من الصولجان.. انه صولجان 

حد المميزات لدى الملك. ال احد عداه يستطيع حمله.. انه ا

المجنحين واحد اسباب كونهم مصنفين من اقوة 

 المخلوقات.

 

خرج صوت اليكسير بقوة وقسوة بينما احكم قبضته على 

الصولجان، "بيتراوس.. غادر من هنا االن، لن تأخذ شيئاً 



 او تهاجم احداً."

تجاهلت نعت اليكسير لي بالشيء النني اكثر من يعلم بأنه 

مكانتي 'الرائعة' لديه او انه شعر بالندم ال يحميني االن ل

لمحاولة قتلي، هو يحميني االن النه ال يريد للجميع ان 

 ينتهي بهم االمر مقتولين.

 

شعرت بالخوف.. بالخوف حقاً، كما لم اشعر من قبل. 

تراجعت خطوة للخلف بذعر.. ماذا افعل؟ ماذا ان لم 

 يستطع منعه احد من اخذي؟ ال اريد الذهاب معه.

رغم انه كان محجوباً عني بالكامل اال انني اشعر به 

بأكمله. اشعر بأبتسامته الظالمية، قوته الجحيمية.. سواده 

 الذي يناديني في كل همسة تسير مع الهواء.

 

شعر بابتسامته الخالية من المشاعر تعلو وجهه ليقول بينما 

قوته ازدادت في المكان، "بأمر من؟ انت؟" سخر من 

يشدد االخر قبضته على الصولجان، وزادت اليكسير، ل

قوته هو االخر.. لكن ليس بقدر بيتراوس.. الم يقولوا لي 



ان قوتهما يفترض بها ان تكونا متساويتين؟ واللعنة من 

 اشعر بفرق القوة بينهما.. حتى ان كانت ضئيلة.

 

"لماذا جئت بيتراوس؟" صدح صوت بارد كالجليد، قاسي 

اكثر من اي احد قابلته.. كان اكثر من الصخر.. وحاقد 

اليكساندر ينظر له بعينان ظالميتان شديدتا االحمرار.. 

 احمر قرمزي مشتعل.

 

قبضت على يدي بقوة، ارجوك ال تقل ما افكر به.. 

 ارجوك بيتراوس.

"جئت الرى وريثي.. جئت الرى ابنتي." قهقه باستمتاع، 

وهو يرى الصدمة التي رسمت على كل واحد هنا عدى 

 صان.. انا والملك اليكسير.شخ

 

حتى اليكساندر، شعرت به.. شعرت بتصلبه وبمشاعره 

المشوشة للحظة لكنه ادرك بعدها عن من يتكلم بيتراوس.. 



 لكن مشاعره ابت تصديق ذلك ليؤكدها بيتراوس بنفسه.

 

قال بنبرة شديدة السخرية ومستفزة، "اوه ال تقل لي انها لم 

رابط سخيف يدعى الرفيق.. تخبرك.. انتم الذئاب لديكم 

ربما لم تخبرك بانها ابنتي لترأف بحالك.. ابنة لطيفة." 

 نطق اخر كلمتين ببطئ وسخرية اكبر.

 

ازدادت صدمة اليكساندر كالبقية، حينما ادركوا عن من 

يتكلم الواقف امامهم. تحرك اليكسير فجأة بسرعة متوجها 

 ناحية بيتراوس.. بينما بقي حارساه بجواري.

 

تجهت انظار الليكساندر لتلتقي عينانا ويسقط قلبي في ا

هذه اللحظة. كانت الصدمة قد تركت اثرا واضحاً 

كالشمس كندبة حرب على وجهه.. وعيناه اللتان انطفأتا 

 فجأة لتصبحا ستاراً اسود بال نجوم.

 



وتعبيره ذاك حفر في مخيلتي بأدق تفاصيله.. وال اخفي 

كالسم.. وانتشر في كل انني شعرت بااللم يغزو قلبي 

 مكان داخلي حتى شرت اجهل اين اتألم بالتحديد.

 

لم القي لعنة للبقية، فما رأيته من اليكساندر جعلني ادرك 

بأن عالمي الذي صنعته حينما وصلت هنا بدأ بالتصدع.. 

 وانه وقف على عتباته ناوياً المغادرة.

 

الشديد  استدار مبعداً نظره عني موجهاً اياه ناحية القتال

 الذي تولد بين بيتراوس واليكسير.

لقد تعمد قول ذلك.. تعمد قول ذلك امامه. كان يعلم بأنني 

 رفيقته ويعلم بأنني لم اخبره.. كان يعلم.

 

تقدم مني فجأة ملك المستذئبين، مخرجاً انيابه ومخالبه 

ليهاجم بسرعة نحوي.. لم تكن سرعته كبيرة بقدر 

مثلي.. رأيت كل خطوة  اليكساندر او كالمجنحين او



 يخطوها نحوي..

 

لكنني لم اتحرك او اعطي اي ردة فعل ناحيته.. كنت فقط 

احدق بظهر اليكساندر بألم ودهشة، اعلم بأنه شعر به وهو 

 يتوجه نحوي.. لكنه لم يحرك ساكناً.. هو فقط لم يمنعه.

 

توقفت مخالب ملك المستذئبين على بعد انشات فقط مني، 

اليكسير يتصدى له مانعاً اياه من الوصول كان احد حراس 

 لي.

ابعدت عيناي عن اليكساندر النظر للحارس باستغراب 

بينما لم استطع منع الدموع من التجمع بعيني.. اليكسير 

 يحميني من بيتراوس فقط!

تراجع ملك المستذئبين مزمجراً بقوة بوجه الحارس لينطق 

اي الحارس بصوت رجولي ادركت صاحبه لتتسع عين

 باشتياق، "ابتعد عنها االن واال قتلتك."

 



"هيكلر!" خرج اسمه من بين شفتاي الشعر ببعض االعين 

ناحيتنا. ادار رأسه رافعاً درع الرأس الفضية وملقيا اياها 

بحركة سلسة ارضاً لينطق مجدداً بغضب، "اتنوين جعلي 

اشعر بانني اهدرت وقتي بتعليمك كيفية القتال كل تلك 

 "السنوات؟!

 

نظر لي بطرف عينه البندقية بحزم لتتجمع الدموع بعيناي 

بقوة. ليعيد انظاره لالمام بحذر ناحية ملك المستذئبين، 

 ليقول، "هذا ليس الوقت المناسب للمشاعر الضعيفة."

نظرت الليكساندر مجدداً، كان ينظر لي بطرف عينه 

وعجزت عن قراءة ما يفكر به.. او حتى تحليل نظراته. 

يكلر محق.. في وضع كهذا من الغباء االنجراف لكن ه

 نحو المشاعر ونسيان ما يحيط بك.

 

نظرت امامي ناخية ملك المستذئبين حينما قال بغضب 

لهيكلر، "ابتعد واللعنة، وجود بيتراوس وحده كان يؤرقنا 

واالن لديه ابنة لعينة مثله.. سأقتلها.. سأقتلها مهما كلف 



 االمر."

 

نظر له.. انظر لبيتراوس. شعر شديد شعرت بعيناه علي ال

السواد وعينان زرقاوان باردان للغاية بشرة سمراء 

كلوكاس تماماً وابتسامة باردة وجهها نحوي.. فسرت 

 بالكامل ما كان يعنيه من قدومه..

 

اياً كان من اخبره بكوني هنا معهم، فقد اشتغل ذلك ليثبت 

به.. وال لي بأنني ال انتمي ألي مكان عدى قطيعه وجان

 اشبه اي احد عداه مهما انكرت ذلك.

 

حدقت به بقوة وغضب قائلة لذلك المستذئب اللعين من بين 

اسناني بغضب دون ان ابعد عيناي عن بيتراوس، "انا.. 

لست.. مثله." شعرت بقوتي تهرب وتزداد خارجة عن 

سيطرتي لينتفض ملك المستذئبين للخلف بحذر وخوف لم 

 يبده على تعابيره.



 

نظر هيكلر لي مجدداً بسرعة ليتراجع للخلف عني، بينما 

توجهت انظار الباقين من القتال الدموي امامهم إلي 

 مبتعدين عني بحذر وخوف.

اليكساندر ولوكا كانا منهم ايضاً، تراجعا خطوة بحذر 

 شعرت به.. بحذر مني انا.

رفعت يداي وحدقت بهما، اظافر سوداء مخيفة.. وتحرك 

اصابعي وتابع حتى منتصف ذراعي، رفعت  السواد ليغمر

 رأسي انظر لهيكلر..

 

حينها استطعت رؤية انعكاسي في عينيه، عيناي اصبحتا 

سوداوين بالكامل.. بشرتي شاحبة للغاية وتظهر عروق 

سوداء في كل جزء من جسدي و.. جناحاي شديدا السواد 

 خرجا..

ء لقد رأوني.. رأوني حينما ابدو مثله. لم اشعر بالسو

 للحظة لكن كالم ملك المستذئبين اخرج مشاعري بقوة.



 

"وحش.. انها وحش مثله.." لم يعلق احد غيره.. لكن 

 انظارهم شرحت كونهم يشعرون بذات شعوره تماماً.

 

نظر هيكلر لي بقوة قائالً بانظار جادة لكن نبرة صوته 

الحزينة ألجلي فضحت مشاعره، "كاناليا.. تستطيعين 

ط ركزي على مشاعرك اخمدي الوحش التحكم به.. فق

 بداخلك."

 

وكانت هذه هي المرة الثانية هذا اليوم الذي اشعر بتحطم 

قلبي به وسقوطه، هل يظنني سأقتلهم.. اهتز صوتي قائلة، 

 "انا لست وحشاً.. انا لست مثله."

 

 اتسعت عيناه ليقول بصدمة، "انت تتحكمين به!"

عنقاء  الصرخ به بغضب، "هو ليس وحشاً." جزئي

الظالم ليس وحشاً.. ازدادت هالتي كثافة وقوة ليتراجع 



هيكلر اكثر. قلت بحدة، "كوننا نتحكم بكل شيء ظالمي ال 

يعني بأننا سيئون.. وكون احدنا يستغل ذلك بشكل خاطئ 

ال يعني بأننا مثله." ساللة عنقاء الظالم ليست شريرة.. 

 نحن لسنا كبيتراوس.

 

ممن حولي كان خاطئاً، لم يكن  كل ما تعلمته طوال حياتي

يفترض بي ان اتحكم بجزئي الظالمي واقمع بل ان 

اتقبله.. في كل مرة خرجت فيه عن السيطرة وقتلت من 

حولي كان بسببهم.. لطالما اشعروني بأن جانبي هذا مجرد 

وحش يسكن بداخلي وبدوري صدقتهم ولم اتقبله تماماً 

 مثلهم.

 

 لي، "لم اقصد ذل..." لم عقد هيكلر حاجبيه بضيق قائالً 

 يكمل كالمه بسبب ما حصل خلفه، ليستدير بصدمة.

 

كان اليكسير ارضاً بأضرار جسيمة بينما صولجانه ملقي 

على بعد منه، اتسعت ابتسامة بيتراوس قائالً، "اظن بأنها 



 النهاية اليكسير."

رفع بيتراوس يده نحو اليكسير بابتسامة ظالمية. اتسعت 

 ال.. عيناي بصدمة..

وقبل ان ادرك، كنت اقف امامه بسرعة خيالية حاملة 

الصولجان بيدي الرفعه امام النار شديدة السواد المتوجهة 

 ناحية اليكسير.

 

 

ಠ_ರೃ   ಠ_ರೃ   ಠ_ರೃ 

----------------------------------- 

 

 ~Lucas )لوكاس( 

 

شعرت بجسدي المتهالك ولم استطع تحريك اي جزء منه. 

 اي شيء حولي..لم اكن ارى 



 

كل شيء باللون االسود، ورغم هذا الهدوء اال انني لم 

اشعر بالراحة.. ولسبب غريب كنت الهث بشدة كأنني ال 

استطيع التنفس واشعر بصدري منقبض بشدة بشعور مؤلم 

 للغاية.

 

وفجأة الح امامي شيء اخترق هذا السواد لتتوقف انفاسي 

 الالهثة برعب..

 

ال تعابير يحدق بي بقسوة فحسب. وقف هناك بيتراوس ب

ثم ابتسم فجأة ليزداد الخوف بداخلي، اردت الصراخ به 

 واخباره ان يرحل لكنني لم استطع فتح فمي بكلمة.

 

رفع يده ليحيط كتفي شخص ما، لتتسع عيناي بصدمة. 

ذلك الشخص كان كاناليا. وقفت بجانبه بال تعابير، عينان 

 تعبة..خاليتان وفارغتان، بشرة شاحبة م



 

ازداد انقباض قلبي حينما حركت انظارها ناحية بيتراوس 

ليومئ لها بنظرة متعالية منتصرة. اعادت عيناها 

 الزرقاوان الباردتان الخاليتان من الحياة ناحيتي..

 

ثم امتألتا باللون االسود لتمحوا لونهما االزرق الجميل، 

ة، ابتسمت حينها ابتسامة تشبه ابتسامة بيتراوس.. قاسي

 خالية ومشوهة المشاعر.

 

ال.. كاناليا ال تفقدي نفسك له.. انِت اقوة من ذلك. كاناليا.. 

 ليس انِت ارجوِك..

 

فتحت عيناي بقوة منتصباً على السرير.. لهثت بقوة غير 

قادر على استيعاب ما انا به االن.. وطنين اذناي يقتلني. 

 شعرت بيد احدهم على كتفي اللتفت له..

 



ينظر لي بقلق ويحرك شفتيه بشيء ما لكنني لم  كان مايكل

استطع سماعه. اغمضت عيناي وهززت رأسي محاوال 

 التخلص من الطنين والعودة لرشدي.

 

"لوكاس.. اتسمعني؟ هل انت بخير؟" نظرت له ألومئ 

 بخفة.

اتجه نحو الطاولة بجانب السرير ليسكب لي الماء ويمد 

 ها ثم اعيدها له.الكأس نحوي. اخذتها الرتشف القليل من

 

عاد ليجلس على الكرسي قائالً، "ايها االحمق ال تقتل 

نفسك ورائي المرة القادمة واال عدت وقتلتك بنفسي." قال 

 بانزعاج وتوبيخ.

 

بقيت صامتاً ولم ارد على كالمه وانا اشعر بغرابة. حدقت 

 فقط امامي بهدوء اشعره بالغرابة والقلق. "لوكاس!!"

 



سيء للغاية؟ ال اشعر بالراحة وال زال انا اشعر بشعور 

 قلبي منقبضاً. "اين كاناليا؟" سألت بال تعابير.

 

ليقف ببطئ قائالً، "ال اعلم غادرت منذ زمن.." توقف 

 للحظات ليكمل، "اتشعر بذات الشعور لوكاس؟"

 

 نظرت له بغرابة، "ماذا؟"

 

عقد حاجبسه مظهرا ما كان يشعر به فعالً، "اشعر بشعور 

لغاية يشبه شعور حينما..." توقف بصدمة كالتي غريب ل

 اصابتني االن..

 

واللعنة انه هنا.. بيتراوس.. انه ذات الشعور بالفعل. 

خرجت من السرير بسرعة متناسياً انهاكي وتعبي الشديد. 

 اللحق بمايكل خارج الغرفة.

 



"الى اين؟" سأل ذلك الطبيب بعد ان صادفنا بالممر. 

ر قوة كاناليا.. ال يهمني اين هو لنتجاهله متتبعين مصد

 بيتراوس لكنني اتمنى من اعماق قلبي انه ليس عندها.

 

جرينا في ممر مظلم ظهرت الضوء في آخره عبر باب 

ضخم مفتوح على مصرعيه، ويصدر من خالله ضجة 

 كبيرة.

 

انقبض قلبي اكثر بعد ان سمعت صوته، "اظن بأنها 

.. ملك المجنحين النهاية اليكسير." اتسعت عيناي بصدمة

 هنا ايضاً؟! واللعنة كاناليا ماذا حدث لها؟

 

وما ان دخلت من الباب لهناك حتى تصنم كل مني ومايكل 

نحدق بصدمة كبيرة كجميع من يتواجد هنا.. حتى 

 بيتراوس ذاته.

 



كانت تقف بشعر بني مائل لالشقر وقد اصبح طويالً للغاية 

دتا اكثر جماال يصلت لنهاية ظهرها.. عيناها ذهبيتان ب

وجاذبية من اي وقت سبق.. جناحين اشد بياضاً من 

 جناحي اي مجنح قد رأيته في حياتي..

 

تحمل صولجان ذهبي في يدها اليمنى بينما تطوف حلقة 

 ذهبية مليئة بالرموز اعلى رأسها..

 

 كاناليا!! اهذه كاناليا حقاً؟!

 

 

 

----------------------------------------- 

 

 �� ��حب مرا



 

 هل انتم مصدومين؟

 من توقع ان يكشف امرها بهذه الطريقة؟؟

 

رأيكم بردة فعل اليكساندر؟ هل تشعرون بأنه محق 

 لتصرفه هكذا بعض الشيء؟

من يشعر بالحزن ألجلها؟ فبغض النظر عن ردة فعل 

اليكساندر، هيكلر الذي كانت تعتبره جزءاً ال يتجزء من 

 ش؟عائلتها ناداها ايضاً بالوح

 ما رأيكم بما قاله هيكلر؟

ومن تفاجئ بظهور نصف كاناليا االخر اخيراً؟ فهذه المرة 

االولى التي يظهر بها في الرواية؟ من توقع ان تكون 

 هكذا؟

 

وما رأيكم بما قالته كاناليا كدفاع عن نصفها الظلم؟ هي 

قالت بأن خروج نصفها عن السيطرة وقتلها لكثير من 



هم حعلوها تؤمن بأن نصفها االشخاص كان بسبب ان

وحش؟ وكان من المفترض ان تتقبله لتستطيع السيطرة 

 عليه.. هل تظنون بأن ذلك صحيح؟ ما رأيكم به؟

 

واخيرا بالش اطول بعرف انه البارت قصير لكن الرواية 

قربت على االنتهاء.. ظننت اني راح اشعر بالسعادة لكن 

 �😢�االمر ال يعجبني 

 

ظل بارتات للنهاية لكنه قريب.. استعدوا  ال اعلم تحديدا كم

 ��وجهزوا مشاعركم لذلك

 

احب احكي انه كل الصور اللي تعبر عن روايتي وما فيها 

 ��❤احبكم  ❤مش مني.. من متابعيني الجميلين

 

 وبس



 ��❤احبكم واشوفكم بالبارت القادم ان شاءهللا 

 

 ❤قبالت وسالم 

مما يروه  وقف كل من بتلك القاعة مدهوشين ومصدومين

 امامهم، واكثرهم صدمة بيتراوس واليكسير.

 

فهما يعلمان امثر من اي شخص اخر ان امكانية التحول 

لمجنح كامل بالنسبة لشخص ظهرت صفات العنقاء عليه 

 ألمر مستحيل الحدوث..

فساللتين متناقضتين منذ بدء الخلق ال يمكن اجتماعهما 

ن يتنحى جزؤها بجسد واحد بل وتوافقهما بهذه الطريقة! ا

 عنقاء الظالم لجزئها االخر لهو انر ال يدخل العقل ابدا.

 

بل وحتى قدرتها على امساك صولجان الملك! لطالما كان 

هذا الصولجان مقدساً لدى المجنحين، وال يستطيع امساكه 

 غير الملك نفسه..



اتسعت ابتسامة بيتراوس بطريقة اوحت بجنون افكاره في 

ر وجهه لم تبدو اقل جنوناً من افكاره هذه اللحظة، وتعابي

 وهو يرمق كاناليا بعيناه الزرقاء شديدة البرودة.

 

عم الهدوء القاعة لعدة ثواني وحتى االنفاس لم تعد تُسمع، 

وكأن انفاسهم عادت لصدورهم لشدة الموقف امامهم.. 

فهذه المرة االولى في حياتهم بل وحتى بحيوات كل من 

نهم، التي يسمعون بها بوجود علموهم وسمعوا القصص م

 مجنح وعنقاء ظالم بذات شخص واحد.

 

تراجعت كاناليا خطوة للخلف باستغراب وهي ترمق 

بيتراوس الذي تغيرت مالمحه لواحدة خبيثة، ليصرخ 

 لوكاس فجأة من الخلف بذعر، "كاناليا، احذري.."

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 



سيء يزداد نظرت لبيتراوس بريبة وانا اشعر بشعوري ال

 سوءاً. السمع صراخ لوكاس فجأة، "كاناليا، اخذري.."

 

اتسعت عيناي وانا احدق ببيتراوس لتتجمد اطرافي غير 

قادرة على التحرك انش واحد. اظلمت عيناه لتصبحا 

سوداء بالكامل بينما تبدلت ابتسامته المجنونة ألخرى 

 شديدة الظلمة.

 

 وكان ينظر لي.. لي فقط.

ن المكان يظلم وجميع االشخاص الذين شعرت فجأة وكأ

يقفون هنا اختفوا، كان هو وحده من كان يقف وسط هذه 

 الظلمة يحدق بي بعيناه السوداء وابتسامته القاسية.

 

شعرت بألم يجتاح رأسي.. ألم شديد للغاية. اجتاح المكان 

صدى صوت اصطدام الصولجان باالرض، رفعت يداي 

غماً عني.. فآخر ما المسك برأسي ليخرج انين مني ر



 اردته ان اظهر ضعفي امام هذا الشخص.

 

وكان الصوت الوحيد الذي كنت اسمعه هو صوت انين 

 ذاك الصوت الذي كنت اسمعه قبالً.. انين ظالمي.

شعرت وكأن شيء ما بداخلي يصارع، واي كان هذا 

الشيء فبيتراوس هو سببه. انحنيت باتجاه االرض مان ان 

 ً  حتى اصبح من الصعب حتى التنفس. زاد االلم اضعافا

 

فتحت عيناي بصعوبة وكل ما التقطته عيناي هو انعكاسي 

على عينيه المصبوغتين باالسود. ولوال االلم الذي يفتك 

 بي لكنت تجمدت لما رأيته.

 

عيني اليسرى صبغت باالسود بالكامل كعينيه تماماً بينما 

لبياض عيني اليمنى كانت ذهبية، جناحي االيمن شديد ا

بينما االخر شديد السواد، والعروق السوداء تظهر على 

جزئي االيسر فقط. بينما تلك الحلقة الذهبية المشابهة 



 لخاصة الملك اليكسير تكسر جزؤها االيسر..

 

انه يحاول اخراج جزئي االخر.. يريد ان يعلم ماذا 

 سيحدث حينما يتنازع كل من نصفّي بداخلي..

كشيء فحسب. خارت قواي ولم اعد تباً له.. هو يعاملني 

استطيع تحمل كل هذا االلم ليسقط جسدي معانقاً االرض، 

 بينما وعيي حلق مبتعداً عنه.

 

واخر ما التقطته اذناي كان صوت اليكساندر وهو ينادي 

بأسمي.. او ربما انا اتخيل فحسب. ففي النهاية هو تركني 

 ألموت قبل دقائق..

 

(O_O)  (O_O)  (O_O) 

----------------------------------------- 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 



 

وقع جسدها ارضاً لتفقد وعيها وشيئاً فشيئاً اختفى جناحيها 

لتعود لطبيعتها بينما شعرها الطويلة الذي تخلله بعض 

الخصالت السوداء تناثر حولها على االرض.. لتبدو 

 كمالك تم قتله لتو..

 

ت.. لم نحميها.. لم تحميها..' صدح 'هي.. ألمها.. هي تأذ

صوت ذئبي بداخلي بنبرة جامدة، ليهرب اسمها كهمس 

 من فمي.

وقفت هناك انظر لجسدها الخائر على االرض، ولم 

استطع في هذه اللحظة رؤية غيرها وكأن الجميع اختفى 

 من هذا المكان.

 

وفي هذه اللحظة، كل ما رأيته قبالً اختفى من عقلي. كذبها 

شأن كونها ابنة هذا الوغد.. بل وحتى احتمالية علي ب

كونها الجاسوس.. وشيء واحد فقط احتل تفكيري.. سأقتل 

 ابن السافلة هذا.



 

خرجت زمجرة قوية مني ارتجف لها الجميع، نظر 

بيتراوس ناحيتي لتزداد ابتسامته باستفزاز ليزداد غضب 

 ذئبي الضعف.

ليبتعد  شعرت بالحرارة ترتفع داخلي وتخرج من جسدي

لوكا عني لشدتها. ازدادت قوتي للغاية لتتحول عيناي 

 لالحمر الدامي.

 

وفي ثواني كنت امامه لتلتحم قبضتي بجانب وجهه بقوة. 

ليتراجع عدة خطوات للخلف بدهشة، ثم ابتسم ليقهقه بقوة 

 ماسحاً وجهه الذي لم يتضرر ولو قليالً.

ساخراً "اليكساندر المبجل يدافع عن ابنة عدوه!" قال 

ليكمل، "قررت نسيان كل ما فعلته بك ورمي كبريائك 

عرض الحائط لتحمي ابنتي.." قهقه بسخرية شديدة ليقول 

بسخرية اكبر ومتعة، "حتى عويل والدتك لم يؤثر 

 برابطتكم السخيفة.. انت ضعيف.. ياَل العار."

 



دفعني كالمه للجنون، صرخات والدتي لشدة االلم امام 

بالسابعة محتجزاً بجحيمه اخترقت اذناي  قدميه حينما كنت

كأنها تصرخ بقربي االن.. حينما حاولت انقاذي بعدما 

 سلمني كاسيدي له.

 

وفكرة كونه حرص ان ال تموت في ذلك الوقت ليستمر 

عذابه الى ان تموت لشدة الجنون الذي يصيبها من ذلك 

 التعذيب أفقدتني عقلي.

 

لكن امي ايضاً لم  هي ابنته، هي ليست مذنبة بما فعل..

 يكن لها ذنب بما فعله كاسيدي..

 

"ال تستمع له.." تحركت عيناي خلف بيتراوس. كان يقف 

المدعو لوكاس بجناحيه المختلطين وشكله الظالمي 

 المشابه لبيتراوس، بينما االخر اتجه لكاناليا.

 



 

اختفت ابتسامة بيتراوس لينظر بطرف عينه ناحية 

على اختيار جحيمي بدال من لوكاس، "ال تندم الحقا 

 حريتك."

 

عقد لوكاس حاجبيه بغضب ليرد بثقة، "انا لست مثلك، 

افضل الموت عن التخلي عن عائلتي." تحرك ناحية 

 بيتراوس بسرعة موجهاً مخالبه السوداء ناحيته.

 

لم يتحرك بيتراوس انشاً واحداً، وبحركة خفيفة امسك بيد 

وة ثم رفع يده لالعلى  لوكاس بقوة، "لك هذا.." ابتسم بقس

 واضعاً ابهامه على اصبعه االوسط.

 

لتتسع عيناي بقوة كحال لوكاس الذي لم يستطع فك يده من 

 قبضة بيتراوس.

 



 هو يريد استدعاء الهاوية.. سيرسل ابنه الى الهاوية؟!

 

وقبل ان يفرقع باصابعه امسكت يده بقوة مانعاً اياه الوجه 

ولكن قبل حتى ان المسه بكل قوتي مخالبي ناحية وجهه 

 اختفى تاركاً يد لوكاس.

 

استدرت بسرعة اتجاهه، كان ينظر لنا بتعابير خالية غير 

مسرورة ليرفع يده مجدداً آلمر كل من في القاعة، "ال 

 تسمحوا له بفرقة اصابعه مهما حدث."

وما ان انهيت كالمي حتى هاجمه كل من جاء لحضور 

ق الشاسع بالقوة بينهم اال االجتماع قبل دقائق، ورغم الفر

 انهما كانا يمنعانه من استدعاء الهاوية.

 

همس بيتراوس بنظرة مظلمة، "يال االزعاج." وقف 

بمكانه من غير حركة لتخرج من نار شديدة السواد ابتعد 

 بسببها الجميع للخلف.



 

وقبل ان يدرك اي احد حركته التالية اختفى ليظهر بجانب 

رج منه ظالم كالرماد.. بل جسد كاناليا الملقى. خ

كالضباب االسود ليلف مايكل مثبتاً اياه ارضاً بعيداً عن 

 جسد كاناليا.

 

انحنى ليمسك جسدها بذراع واحدة رافعاً اياها عن 

االرض. تحركت وملك المجنحين ناحيته بسرعة ولكن 

 قبل حتى ان نصل اليه...

 

 اختفى.

 

ಠ_ಠ  ಠ_ಠ  ಠ_ಠ 

----------------------------------------- 

 



 ~Luca )لوكا( 

 

امسك اليكساندر بآخر قطعة سليمة بهذه الغرفة لتتهشم 

 على الحائط. عيناه ال زالتا شديدتا االحمرار.

 

اختفى ذلك اللعين مع كاناليا، ومن حينها لم يهدء غضب 

االلفا ولو قليالً.. وال اعلم ان كان غاضباً لعدم مقدرته 

بنة اكثر رجل يكرهه.. ويستحيل على انقاذها او لكونها ا

 ان يكونا السببان معاً.

 

بعد اختفائه، غادر ملك المجنحين بصمت وتعابير فارغة. 

بينما ملكة الساحرات انهارت ارضاً ونقلت ألحد الغرف 

لتستريح، وارشدنا البقية لغرف الضيوف ايضاً، فلم تبدو 

 فكرة مغادرتهم بعد ما حدث فكرة سليمة.

 

الين الوفاض دون اي خطة.. فسينتهي امر فإن غادروا خ



 الجميع بالفشل والموت.

 

"الفا.." نطقت بجدية لم تخلو من الحزن، "اليكساندر... لم 

يبدو انها تتبع والدها.. اظن.. هي من المستحيل ان تكون 

 الجاسوس الخاص بذاك الرجل."

 

توقف اليكساندر مخرجاً انفاسه الغاضبة بقوة، تنهدت 

لي بأنه على حافة الجنون، لكنه بقي صامتاً بحزن، يبدو 

 ولم ينطق بحرف.

"الفا ارجوك حاول ان تهدأ، ان الوضع الراهن ليس 

بمصلحتنا.. ان الجميع يعتمد على قرارك... حتى اللونا." 

حاولت تهدئته واعادته لرشده، اعلم ان االمر صعب للغاية 

 بالنسبة له االن.

 

عائلته ويغير حياته التي  فحينما وجد اخيراً شخصاً يعتبره

 كانت بلون واحد فحسب يحدث هذا.



حتى انه ارسل سيلينا ملكة السايرن بنفسها لملك الشياطين 

بسبب ما فعلته بكاناليا. فأكثر شخص يكرهه ملك 

 الشياطين هو سيلينا.. وال اريد تخيل ما سيفعله بها.

 

 ادرك بأن كاناليا كذبت حول شيء مهم كهذا.. لكنني متأكد

بأنها ليست شخصاً سيئاً، ارادت هي االخرى احداً يتقبلها 

 بكل جوانبها.. ولم تكن متأكدة بأن االلفا سيفعل ان اخبرته.

 

تنهدت باحباط وقلة حيلة، بينما اراقب اليكساندر وهو 

يحاول السيطرة على غضبه وتهدئة ذئبه. ليقاطعنا قرع 

 الباب.

 

بقوة شاتماً فتح الباب لتظهر ايفيلين الغمض عيناي 

بداخلي بغضب. ليس وقتها، ستزيد الطين بلة وتغادر.. 

 ونعود لنقطة الصفر.

 



تقدمت ناحية اليكساندر قائلة بسرعة، "يا اللهي اليكس، 

 ماذا حدث؟ هل صحيح ما سمعته؟ كاناليا عنقاء ظالم؟"

 

رفع اليكساندر قبضته بغضب ليوجهها للحائط بقوة ليتهشم 

ة ايفيلين قائالً بغضب، "ايفيلين تحت قبضته. اتجهت ناحي

 غادري."

 

نظرت لي ببراءة لترمش قائلة بعيون دامعة مصطنعة، 

"لوكا... انا احاول.." امسكتها من ذراعها بقوة وغضب 

 متزايد السحبها ناحية الباب وادفعها خارجه.

 

نظرت لها بتعابير مرعبة لترتجف للحظة وتحدق بي 

آخر ما نحتاجه هنا هو بصدمة، "اقسم ان عدتي سأقتلك، ف

 انِت."

اغلقت الباب خلفي بقوة ولم اكد اسر مبتعداً عنه حتى فتح 

مجدداً. استدرت بغضب ليختفي ما ان رأيت الشخص 



الذي دخل. كان المزعج طويل اللسان ذاك.. شقيق 

 كاناليا.. لوكاس.

 

دخل بهدوء ليغلق الباب خلفه بصمت بينما يحدق 

 باليكساندر بتعابير فارغة.

 

نظر له اليكساندر ليزداد غضبه قائالً، "ان اردت الموت 

 فالتبقى امامي."

"اتظن بأن غضبك سيحل اي شيء؟ كانا االن في 

قبضته.." قاطع اليكساندر لوكاس قائالً بسخرية وغضب، 

"اذا؟ ليس وكأنه سيقتلها هي ابنته وبدى مولعاً بلم 

 شملهما."

 

بخطوات ثابتة  عقد لوكاس حاجبيه ليسير نحو اليكساندر

والغضب يتصاعد منه، رفع قبضته فجأة ليهوي بها ناحية 

 اليكساندر بقوة.



تراجع اليكساندر خطوتان للخلف ليتصاعد غضبه، ولكن 

قبل ان يفعل اي شيء، سبقه لوكاس قائالً بغضب عارم 

 جاعالً من اليكساندر يسكن مكانه للحظة.

 

فل بيتراوس "سيقتلها ايها اللعين... اتظن بأن ذلك السا

سيشعر بشيء كالحب او بأي شيء كوننا ابناؤه؟ او حتى 

سيعاملها كذلك لكونها وريثته؟ بيتراوس ال يعتمد على اي 

احد سوى نفسه وكل ما يهمه هي القوة.. وسيفعل اي شيء 

 لينتزع قوتها.. وان فعل.. كاناليا ستموت."

 

( ；∀；() ；∀；) 

----------------------------------------- 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

فتحت عيناي بصعوبة وارهاق شديد. اشعر بأنني مت 



 ودخلت الجحيم.. واللعنة اين انا؟!

 

اعتدلت بالجلوس البتعد عن السرير القاسي اسفلي. نظرت 

حولي متفحصة الغرفة بفم مفتوح، واللعنة لما كل شيء 

 اسود هنا؟

 

ن انا؟ اتذكر بأنني فقدت الوعي بقطيع اليكساندر!... اي

 عبست ما ان تذكرت اليكساندر، هو تخلى عني..

 

عدت الجلس على السرير بتعابير فارغة محدقة 

بالالشيء.. ليس هو فقط بل جميعهم.. كل من يعلم حقيقة 

 ارتباطي ببيتراوس يتخلى عني..

 

يقترب ربما.. ما كان يجب علي ان اسمح ألي احد ان 

مني. حتى هو.. لكن، كيف علم بيتراوس بمكان تواجدي؟ 

 من اخبره؟



فتح الباب فجأة ليظهر شخص يغطي مالمحه وجسده 

بعباءة سوداء. توقف امامي ليرفع يده اتجاه العباءة، بينما 

 اراقبه بهدوء.

 

وما ان انزل العباءة عن رأسي حتى الجمتني الصدمة، 

 القف من مكاني...

 

 "ايفيلين؟!"

 

----------------------------------------- 

 ��مرحبا 

 

 اخباركم؟

اوال اعتذر لقصر البارت االسبوع كله امتحانات ورى 

بعض ولسة ما خلصو، راح احاول اعوض عليكم واكتب 



 بارت قبل السبت..

 

 ��اتمنى البارت كان جيد 

 

 ونروح للبارت:

 

 رأيكم باليكساندر ومشاعره المتخبطة؟

 

محاولته تهدئة اليكساندر، وثقته بكاناليا.. وطرده لوكا و

 اليفيلين؟

 

لوكاس وما قاله عن ان بيتراوس ال يعتمد ال اي احد 

وليس بنيته ان تكون كاناليا مختلفة.. بل يحاول انتزاع 

 قوتها وليس االعتماد عليها كما ظنت؟!

 



الجاسوس.. من توقع ان تكون ايفيلين؟؟ وان كانت هي 

فعلها لذلك؟ وما سبب تصرف اوفيليا الغريب حقاً ما سبب 

 اذا؟؟

 

وبس مش راح اسأل اسئلة كثير.. ألنني اشعر باالرهاق 

 وانني سأفقد الوعي بأي لحظة..

 

ما تتخيلو قدر  ❤❤شكرا لمتابعتكم وتعليقاتكم وتشجيعكم

السعادة اللي ترسلوها لي.. وشكرا لكل التعليقات بالبارت 

 ��يق السابق فقد تعدت االلف تعل

 

وبالنسبة لروايتي االخرة غدا ان شاءهللا راح انزل البارت 

 أالول.

 

ومالحظة جدا مهمة: هاي الرواية من افكاري الخاصة 

وتأليفي بكل تفصيل صغير وفكرة صغيرة بها، وأي تشابه 



ألي رواية اخرى ارجوكم اذكروه وال تترددو، الني اشك 

 بأنه موجود.

ين؟" ماذا تفعل هنا؟ صحيح وقفت احدق بها بصدمة، "ايفيل

انني ال اعلم اين انا االن، لكنني متأكدة بأنه ليس قطيع 

 اليكساندر.

 

قهقهت بخفة لتعقد حاجبيها قائلة، "اهالً بك كاناليا.. في 

 منزلك."

 

"ماذا؟" اي بيت تتحدث عنه هذا حتماً ال يشبه... اتسعت 

عيناي بصدمة الحول نظري اتجاه المكان. انا في عرين 

 بيتراوس! هل اخذني معه؟ ماذا حدث للبقية؟

 

لحظة، "ماذا تفعلين هنا؟" سألت بحذر وتشوش. صحيح 

ان اليكساندر اخبرني بأنها لم تعش معهم في القطيع، لكنها 

اخته الصغرى.. يستحيل ان تفعل به ذلك.. يستحيل ان 



 تخونه.

 

اخرجت ضحكة ساخرة قائلة، "انه منزلي تماما كما هو 

ظنين بأنك الوحيدة التي يهتم ألجلها السيد منزلك، ات

بيتراوس! يال غرورك." اختفت ابتسامتها لترمقني من 

 اسفلي ألعالي بغرور وكره.

 

قلت بعدم تصديق وسخرية كبيرين، "منزلك! يهتم ألجلك!! 

البد انك تمازحيني، بيتراوس ال يهتم ألي شيء وألي احد 

نا لو انه لم عدى نفسه ومصلحته. اتظنين بأننا سنكون ه

يكن يحتاجنا بشيء؟ اليكساندر كان يعاملك كعائلته كما انه 

لطالما كان قلقاً عليِك.. واالن تخبريني بأن هذا المكان 

اللعين منزلك!" سألت بعصبية، هل هي غبية؟ فقط.. ما 

 خطب العالم!

 

"يعاملني كعائلته؟! وماذا سأفعل بشفقة يلقيها علي؟ لقد اخذ 

ام واالحترام وحتى انتقامي من كاسيدي. كل شيء.. االهتم



حصل على رفيقة وقطيع يحترمونه ويحبونه.. ماذا عني؟ 

لقد خسرت كل شيء.. خسرت رفيقي والدتي وحياتي. 

ماذا سأفعل بتعامله ومشاعره هذه؟" اجابت بسخرية 

وقسوة الشعر بالصدمة، كانت تتكلم معه بسعادة وتضحك! 

 هل كان كل ذلك كذباً!

خطوات لترفع يدها وتمسك خصالت شعري  تقدمت عدة

الطويل.. طويل!! "وانظري لنفسك، ان كان يعاملني قبال 

كعائلة كما تقولين فما اسم ما يفعله معك؟ هو لم يبتسم في 

وجهي طوال حياتي.. وبمجرد ان تنادي اسمه يبتسم. 

واالن انِت تتصرفين وكأن الجميع يريدك ويتمناك بجانبه 

 نقاء ظالم في آن واحد، لكن الاا.."فقط النك مجنحة وع

 

عقدت حاجباي بغضب، لترجع هي خصالت شعري 

للخلف وتهمس قرب اذني، "بيتراوس ال يريدك.. بل 

قوتك. وما ان يحصل عليها، سيلقي بك." ابتعدت وهي 

 تبتسم بتشمت.

 



بيتراوس سيأخذ قوتي ويتخلص مني؟ هل يوجد شيء 

ا!! "انتظري.." كهذا؟ كيف يستطيع انتزاع قوتي واخذه

اوقفتها قبل ان تغادر الكمل باستغراب، "لماذا هو؟ لماذا 

تعتقدين بأن بيتراوس هو الشخص الذي سيعطيكي ما 

 اردته؟"

 

ابتسمت بسخرية لتجيب قبل ان تغادر، "هو فعل بالفعل. 

حصلت على انتقامي من كاسيدي، حصلت على المكانة 

تمام هنا حيث الجميع يحترمني، وحصلت على االه

واالهمية لكونه يحتاجني ويحتاج قدرتي على التحكم 

بالسحر االسود حتى بالرغم من كوني فقدت ذئبتي.. 

اعطاني كل شيء لم يستطع قطيعي وال اخي اعطائي 

 اياه."

 

 

لم ارد على كالمها وبقيت صامتة لتخرج مغلقة الباب 

خلفها. هل من المنطقي ان اشعر بالتفهم والحزن 



 اتجاهها؟!

م جيداً وادرك بأن تصرفها هذا خاطئ، وانها لجأت اعل

للشخص الخاطئ ايضاً. لكن، احياناً االشخاص القريبون 

منك يكونون اكثر االشخاص قسوة اتجاهك ويدفعونك 

 التخاذ قرارات خاطئة فقط لتعوض النقص بداخلك.

 

ان اغلب المستذئبين ينبذون اي شخص ليس مستذئباً في 

قسوة الختالفه عنهم حتى ان كان قطيعهم بل ويعاملونه ب

يوماً ما قريباً منهم، وخاصة ان كان اضعف منهم. وهذا 

 حدث لي حينما دخلت لقطيع اليكساندر.

 

فاالشخاص الوحيدون الذين عاملوني بشكل جيد هم 

القريبون من اليكساندر فقط. افراد قطيعه الباقين عاملوني 

عيفة حتى ان باستهزاء كونهم كانوا يظنون بأنني بشرية ض

 كنت رفيقة االلفا خاصتهم.

 



وبناءاً على كالم لوكا، اليكساندر لم يبتسم او يتصرف 

بلطف مع احد والبد انه كان كذلك مع اخته الصغرى 

حتى. هي فقط لم تجد اي احد بجانبها وشعرت بوحدة 

كبيرة وحتى بالغيرة من اخيها االكبر كونه اصبح محاطاً 

 لفا.باالشخاص ما ان اصبح اال

 

وحينما تكون وحيداً ومليئاً بالندوب، تتراكم مشاعرك 

السلبية مع مرور كل دقيقة وساعة ويوم، حتى تصل لتلك 

النقطة التي لم تعد تبالي بها ان كان ما ستفعله سيئاً ام 

 جيداً، وان كانت قراراتك ستؤذي اي احد.

 

والكون صريحة.. لو جاء بيتراوس قبل ان يظهر لوكاس 

 ، كنت سأذهب معه دون تردد.في حياتي

 

تنهدت النظر للفراغ.. ماذا االن؟ ماذا يجب ان افعل؟ يبدو 

ان بيتراوس وضع احتماالً لكوني لن اطيع اوامره. لست 

متأكدة بكيفية فعله لذلك، لكنني متأكدة بأنه لن يكون جيداً 



 وسهالً.

 

(〇o〇；)(〇o〇；) 

----------------------------------------- 

~Luca )لوكا( 

 

"الفا، بماذا تفكر؟" سألت اليكساندر بغرابة. منذ ان خرج 

لوكاس وهو هادئ بشكل خطير، يجلس على كرسيه خلف 

 المكتب ويفكر بعمق دون ان ينبس بكلمة.

 

تجاهلني ولم يجب، التنهد واصمت. بعد عدة دقائق وقفت 

 قائالً وغير متأكد بأنه سمعني، "سأخرج التفقد االخرين.".

ت مغلقاً الباب خلفي. لتظهر فجأة كارال امامي قائلة خرج

بقلق، " لوكا، لقد حدث شيء سيء الوفيليا. حاولت 

 التواصل مع االلفا لكنه اغلق التواصل ولم يجب."



 

"ماذا حدث لها؟" سألت بدهشة، بدأت بالسير اللحق بها 

بسرعة لتجيب بهمس، "فالترى بنفسك، بالكاد استطعت 

اي احد ووافق حين اخبرت مارك  منع ثيو من اخبار

 فحسب."

شعرت بالقلق والغرابة في آن واحد. االول لجدية االمر، 

فماذا حدث لها ليخفوا االمر عن الجميع؟ واالخر، كون 

كارال هي التي اخفت الموضوع.. اعني، نحن نتحدث عن 

 كارال.

 

توجهنا لغرفة ثيو، لتسارع كارال بفتح الباب ودفعي داخل 

م سارعت باغالق الباب قبل ان يرى اي احد الغرفة، ث

 ذلك.

 

 

اتسعت عيناي بصدمة كبيرة حينما وقعت عيناي على 



جسد اوفيليا المثبت بالكرسي. كان شكلها غريياً للغاية، 

بشرتها شاخبة عيناها غائرتان وحدقة عينيها سوداء 

للغاية. تبتسم بشكل مريب بشفتيها المشققة التي اختفى 

 اللون منهما.

 

احاط معصمها قماشة مليئة بسائل اسود، وكان كل من 

 مارك وثيو يقفان بقرب الكرسي الذي ثبتت اوفيليا عليه.

 هربت الكلمات مني بصدمة، "سحر اسود."

تكلم مارك بجدية، "انه ليس اي سحر اسود، بل سحر 

السيطرة على العقل. اياً كان من وضع السحر عليها فقد 

بتصرفاتها ورأى وسمع ما  تجول بالقطيع بحرية، تحكم

 اراده.. ولوال هذا الجرح لما علمنا باالمر."

"واللعنة ما الذي تقوله؟ من قد يفعل ذلك؟" هذا يفسر 

تصرفات اوفيليا الغريبة في االونة االخيرة. صمت الجميع 

بتوتر وارتباك، بينما ثيو حدق باوفيليا بحاجبين معقودين 

 "بغضب وانزعاج، "اياً كان، سأقتله.

 



تجاهلت كارال ما قاله لتقول بعد تردد، "لوكا.. انت تعلم 

ان اوفيليا في االونة االخيرة لم تخرج من القطيع. وحينما 

تخرج نكون نحن معها.. وال يمكن ألي ساحر ان يدخل 

القطيع دون ان نعلم.. تعلم ما يعنيه هذا صحيح؟" سألت 

 بقلق.

 

لشخص الجعد حاجباي بضيق بينما اكملت كارال، "ا

الوحيد الذي يتحكم بالسحر االسود، ويوجد داخل القطيع 

 هي.."

"ايفيلين.." اجبت مقاطعاً اياها بضيق. هذا االحتمال ليس 

اكيداً لكنه قوي للغاية. وان كانت هي من فعل ذلك، فذلك 

يعني بأنها هي جاسوس بيتراوس.. وهذا ما ال اجده 

 در س... "تباً"منطقياً. وان كان كل ذلك صحيحاً... اليكسان

 

عم الصمت المكان ليسأل مارك اخيراً قاطعاً الصمت، 

 "ماذا سنفعل االن.. بيتا؟"

امرت بجدية ونبرة البيتا، "مارك وثيو فكا وثاق اوفيليا 



لكن راقباها جيداً الى حين اتأكد من هوية الساحر لننقذها، 

واعتنيا بجرحها قبل ذلك. وال تخبروا اي احد عن هذا. 

 ة الليكساندر... سأخبره بنفسي."وبالنسب

 

اومأوا جميعاً الخرج مع كارال خارجاً، "كيف ستتأكد من 

 اذا كانت هي الفاعل؟ ثم لما حررت اوفيليا؟" 

 تنهدت بضيق الجيب، "احتاج مساعدتك في هذا."

 

(눈‸눈()눈‸ 눈()눈‸ 눈) 

----------------------------------------- 

 

~Canalia )كاناليا( 

 

ممر شديد السواد ببطئ وترقب. كل شيء في هذا سرت بال

المكان اسود او ضمن درجاته كالرمادي. كل شيء هنا 



 كئيب ومظلم.

 

"اوه انظروا من استيقظ وهرب من حجرته.. الفاتنة ذات 

الغمازة الجميلة." استدرت بسرعة ما ان سمعت صوتاً 

 لطيفاً مألوفاً. لتتسع عيناي بصدمة.

 

طقت بدهشو وصدمة. كان يقف بثياب "فتى الكافيتيريا!" ن

سوداء معتمة بدت رسمية ومناسبة لهذا المكان. شعره 

البني المجعد بطريقة لطيفة بدى اطول قليالً عن اخر مرة، 

عيناه المتعبتان تحدقان بي بهدوء وابتسامته التي سببت 

بظهور غمازتين على كال وجنتيه.. بدى لطيفاً ومرحاً 

 كآخر مرة رأيته به.

 

ل بدرامية ما ان سمع كالمي، "اال تعلمين ما اسمي قا

حتى؟ لقد آلمني ذلك حقاً." انا ال اذكر اسمه حقاً، ذكرت 

كارال اسمه لكنني لم اهتم ولم احفظه. "انه سايمون." 

 اكمل معرفاً بنفسه بينما ابتسم مجدداً بعفوية.



 

سألت بحذر وجدية بينما اخذت خطوة للخلف، "ماذا تفعل 

ايضاً احد جواسيسه؟" يال السخرية، هل ارسله هنا؟ انت 

 ليتجسس على ما افعله بالمدرسة!!

 

بهتت ابتسامته ليقول بنبرة الحظت االرهاق وااللم بهما، 

"هذا غير صحيح، في ذلك الوقت كنت ممنوعاً من دخول 

 هذا المكان وان فعلت فسأقتل وعائلتي.."

 

عن ماذا رفعت حاجباي باستغراب، "ممنوعاً!!" واللعنة 

 يتحدث؟ هل هو عنقاء ظالم!! ال اشعر بقوته!

 

اقترب مبتسماً قائالً، "اعلم بماذا تفكرين، نعم انا عنقاء 

 ظالم.. و ال لم اعد كذلك االن."

"ماذا؟ كيف هذا؟ كيف يفقد عنقاء ظالم قوته؟" نطقت 

بصدمة كبيرة، المستذئب يفقد قوته ويصبح بشرياً حينما 



تلفون، فنحن لسنا انصاف بشر بل يموت ذئبه.. لكننا مخ

 عنقاء كاملين نحن ذاتنا عنقاء وليس جزء منا.

 

صمت لتختفي ابتسامته ويصبح تعبيره فارغاً، حدق بي 

لوهلة الشعر بالضيق. البد ان اياً ما حدث له كان سيئاً 

 للغاية.

 

نطق اخيرا لتتشكل الصدمة بداخلي شيئاً فشيئاً. "حينما 

ر الملك بأعدام شقيقي الصغير كنت بالخامسة عشر، ام

لخطئ بسيط فعله.. حاولت االعتراض وطلب الرحمة 

منه.. حينما فعلت ذلك، قرر ان يجعل االمر اسوء لكل من 

اخي وعائلتي ولي.. امر ابي بقتل اخي الصغير بنفسه 

امام الجميع. حاولت محاربة قراره وقد اصبت بالجنون 

وجردني من اي  لما يفعل، لكنه انتزع جناحاي في لحظة

 قوة املكها. والقاني بعالم البشر.."

 

نظرت له بشفقة وحزن، واللعنة ما خطب بيتراوس 



المختل ذاك. لم يكن لذلك اي معنى اللعنة عليه. اكمل 

بذات نبرته المنكسرة، "قبل ايام اعطاني فرصة اخرى 

ألعود هنا... وهي مراقبة لوكاس وافعاله.. لكنني لم 

ن اي شيء فعله لوكاس ولو فعلت انصت. لم اخبره ع

 لكان قتله منذ مدة."

عم الصمت المكان لمدة قصيرة النطق بفراغ، "اسفة." في 

المقام االول لوكاس جاء لذاك المكان الجلي وهو عانى 

كل تلك الفترى بسبب والدي. وجود بيتراوس في هذا 

 العالم اكبر خطأ.

 

س خطؤك؟" ابتسم بلطف قائالً، "عن ماذا تعتذرين انه لي

قهقه بابتسامة جميلة ثم قال بجدية، "لست الوحيد من عانى 

هنا، كل من حاول الهرب انتهى امره بطريقة سيئة ومن 

الزالو احياء فقدو شيء ثمين للغاية، ولهذا ال يتجرأ اي 

احد على الوقوف بوجهه بل اضطروا للتخلص من 

مشاعرهم وكبتها..و بالنسبة لي فقدت جناحاي وكوني 

اء ظالم.. كاناليا، انت مختلفة عنه.. حتى ان كنت عنق

 تحت سلطته هنا.. اعلم جيداً بأنك المفتاح لخالصنا."



 

نظرت له بهدوء، البقى صامتة دون ان انبس بحرف. 

كيف يفترض بي ان اكون مختلفة؟ كيف سأنقذهم؟ 

 بيتراوس قوي للغاية.

 

´(⌒｀´();⌒｀´();⌒｀); 

----------------------------------------- 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 

 

ان ما قاله لوكاس لم يخرج من عقلي ابداً بل زادت 

 مخاوفي اكثر.

كنت اظن بأنه لن يصيبها بأذى لكونه يحتاج لقوتها، لكن 

ان كان يستطيع اخذ قوة اشباهه فهذا يعني بأن كاناليا 

 بخطر..



 

وننقذها.. ذلك المختل لن يكتفي  'ماذا تنتظر لنذهب

بتجريدها من قواها بسهولة.. اتذكر ما فعل بنا؟' نكق ذئبي 

 بداخلي بغضب.

 

هو محق، ان يرسلها للهاوية فهي حتماً... ذلك المكان 

كفيل بتجريد اي شخص من مشاعره بل وارسال عقله 

 بعيداً عنه.. من يدخل سيفعل اي شيء ليخرج.. اي شيء.

 

المكان بعد ان ارسلني بيتراوس لقتل  خرجت من ذلك

بعض الشياطين برفقة ملك الشياطين السابق.. والد 

اورفيوس. كنت مجرداً من المشاعر بذلك الوقت.. حتى 

ذئبي لم يتواصل معي وكل قوتي كنت استمدها من عنقاء 

 النار داخلي..

 

ابعدت تلك االفكار من عقلي ما ان سمعت قرع الباب، 



ل. دخل لوسيل بحاجبين معقودين. السمح له بالدخو

 "اليكساندر، احقاً ستتركها بين يديه؟"

 

شعرت بالغرابة الندفاعه وتصرفه الغريب عنه هذا. هو 

لم يتدخل ابداً بقراري من قبل. "ولما يهمك االمر؟" سألت 

بنبرة هادئة بينما شعرت برغبة كبيرة بلكمه. هذا ليس 

 وقت الشعور بمثل هذه المشاعر.

 

تكون كاناليا رفيقتك.. لكنها اقرب شخص لي.  "ربما

بحثت عنها في كل مكان ولن اتركها تواجه ذلك الشخص 

وحدها بعد ان فعلت. وان كنت ستتركها فسأذهب وحدي." 

 رفعت احد حاجباي باستنكار، ليتصاعد الغضب داخلي.

 

وفي ثاني كنت امامه الرسل له لكمة قوية اودت به 

بغضبي ينمو وبهالتي تكبر طريحاً على االرض، شعرت 

القول بنبرة خطيرة اقشعر لها جسده، "ان نسبتها لنفسك 

ثانيةً سأقتلع رأسك عن جسدك. الذهاب بشكل ارعن هكذا 



دون تفكير سيعرضها للخطر اكثر من ان ينقذها.. هي 

امرأتي ولن اتخلى عنها ألجل اي احد حتى بيتراوس 

 السافل ذاك."

 

 (⊙ن☉ ()⊙ن☉ ()⊙ن☉ )

----------------------------------------- 

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

نظرت له بصمت وغرابة، كيف لبيتراوس ان ينتزع 

قوته؟ مددت يدي الضعها على صدره ليجفل باستغراب. 

 "ال تتحرك." امرته بهدوء الغلق عيناي ألحاول التركيز.

 

 انا اشعر بها.. قوته. لكنها خفيفة للغاية وبعيدة.. هو لم

يأخذها لكنه ارسلها بمكان ما عميقاً بداخله. ان استطعت 

 اخراجها فسيعود عنقاء ظالم.



 

اغلقت عيناي بقوة، ألشعر بظالمي يتجه اليه.. فتحت 

 عيناي بقوة ألرى كل شيء اسود حولي. هل هذا داخله؟

 

سمعت انين بكاء طفل ألنظر حولي، وقعت عيناي على 

ه منزالً رأسه ويبكي طفل يجلس ارضاً ضاماً قدميه لصدر

 بشهقات خفيفة.

 

اتجهت نحوه ببطئ، القف امامه اخيراً. "ايها الطفل هل 

انت بخير." هدأت شهقاته قليالً ليرفع رأسه ببطئ حتى 

 استطعت رؤية مالمحه.

 

فتحت عيناي باتساع، عينان سوداوين بالكامل، عروق 

سوداء وبشرة شاحبة. لكن رغم ذلك، عيناه السوظاوين 

اي حينما اتحول كانتا تذرفان الدموع، بدى منكسراً كعين

 اكثر منه مخيفاً.



 

شعره البني المجعد بدى مشابهاً لسايمون. نطقت مجدداً، 

"هل انت بخير؟" هز رأسه بال دون ان يتكلم الجعد 

 حاجباي بحزن.

 

انحنيت لالسفل على ركبتاي الفتح ذراعاي بهدوء قائلة 

اناً ال نكون بخير.. لكننا بابتسامة صغيرة، "ال بأس، احي

 سنصبح الحقاً."

 

نظر لي بتردد، ليقف ببطئ ويتجه نحوي معانقاً اياي. 

بادلته العناق وانا ابتسم ابتسامة حزينة، انا اعدك بأنني 

 سأنتقم ألجلك وألجل كل من آذاهم بيتراوس.

 

وفي لحظات، بدأ الطفل يتالشى ويتحول لغبار لسراب. 

ساع مبتعدة عن سايمون. تنفست لتشهق فاتحة عيناي بات

 بغير انتظام محدقة بسايمون بال تصديق.



 

هو بنفسه بدى غير مصدق لذلك. كانت عيناه سوداء 

بالكامل بشرته شاحبة وعروق سوداء تغزوا بشرته. رفع 

يديه ليحدق بالسواد الذي غزى يديه حتى منتصف 

 ذراعيه.

 

لهما كان  لكن.. لم يظهر جناحيه، يبدو ان انتزاع بيتراوس

كفيالً بحرمانه اياهما لالبد. نظرت له بحزن. تقوس 

حاجباه بتأثر بينما لمعت عيناه بالدموع، "اعدتي قوتي.. 

 لقد اعدتي.."

 ابتسمت للحظات لوال صوت التصفيق القادم من خلفي.

قشعريرة عبرت جلدي لشعوري به خلفي، "لم اعلم بأن 

 وريثتي موهوبة لهذه الدرجة.."

 

 مثالية حينما انزع مشاعرك الضعيفة هذه..." "ستكونين

 



----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

 �😭�اشتقت لكم ولدردشة بعد البارت 

لكن لالسف مش راح اطول الكالم ومش راح اسأل اي 

شيء بهذا البارت كوني تأخرت بتنظيله ساعة كاملة وما 

 بدي اتأخر اكثر..

 

بالبارت بشكل عام واالحداث، وتصرف كل قولولي رأيكم 

 شخص..

 

بالنسبة للوكا وما حدث مع اوفيليا.. اعلم معضمكم كرهها 

لتصرفاتها االخيرة لكن اتضح بأنه تمت السيطرة عليها 

 بالسحر االسود..



 

 ايفيلين وما قالته كاناليا عن كونها ضحية في الحقيقة..

 

 �😂� كارال وتصرفها الجدي في االوقات الصعبة..

 

كاناليا وقدرتها على اضالح افعال بيتراوس.. سايمون 

 وقصته الحزينة.. من توقع كونه عنقاء ظالم؟؟

ماذا سيفعل بيتراوس بكاناليا ليجردها من مشاعرها؟ 

 وكيف سينقذها اليكساندر.. ام لن يفعل؟؟

 

خلص خلص اتمنى تستمتعوا بالبارت.. وشكرا لكلك اللي 

ل نص مليون مشاهدة... تقريبا ساهم في ايصال الرواية 

 ❤❤نص مليون شكرا للجميع 

ختفت ابتسامة سايمون، رمقني بعينيه لجزء من الثانية. 

ليغمض عينيه منحنياً لبيتراوس ويحتل كل انش منه 

البرود الشديد وكأن مشاعره فجأة تبخرت في الهواء.. 



 وبقي منحياً متصنماً بمكانه.

 

 بهم؟بجدية بيتراوس، ما الذي تفعله 

رسمت على وجهي تعابير باردة وحادة الستدير نحوه. ال 

انكر انني اشعر ببعض الخوف منه، لكنه على عكس 

المجنحين ال يستطيع الشعور بالمشاعر السلبية والشكر 

 لإلاله.

 

حدقت ببيتراوس بحدة. كان يقف بطوله وهالة الخطر 

تخرج من كل انش منه، بدى بالعقد الثالث لكنني اراهن 

ه اكبر من ذلك بكثير. شعره شديد السواد كالليل جعله ان

يبدو حتى اصغر مما يبدو عليه، عيناه ذوات اللون 

االزرق البارد كخاصتي ولوكاس كانتا ترسالن تحذيراً 

صريحاً ألي شخص ينظر لهما، ممتلئتان بالقوة والقسوة 

 والبرود.

 



بدى بمظهره هذا وكأن ال شيء يمكن ان يزعزعه ابداً، 

 ما اجتمعت كائنات االرض ضده.مه

"ما الذي تخطط له بيتراوس؟" سألت مختصرة كل 

 المقدمات التي قد تخرج من فمه.

اتسعت ابتسامته المتكلفة القاسية ليتقدم نحوي بخطى 

بطيئة. "اخطط لوضعك بمكانك الصحيح.. اال تريدين 

ذلك؟ خلقتي لتكوني الوريثة انظري لنفسك جيداً.. انت 

 ً  ، مكانك بجانبي."مثلي تماما

 

رددت ابتسامته المتكلفة قائلة، "ال اظن بأن جانبك يتسع 

بما يكفي لي.. اال تظن؟" لم تمحى ابتسامته بل بدى واثقاً 

 للغاية من نتائج ما يفعله.

 

وقف امامي مباشرة لينظر لي بال مشاعر، كأنني احد 

االسلحة التي حازها اخيراً لكن تعاني من تلف صغير 

حه! "مليئة بالمشاعر.. فقط كوالدتك. اعتقد يسهل اصال

بأنها ضريبة ما اردتك ان ترثيه منها، لكن يمكننا اصالح 



 ذلك."

هربت من فمي ضحكة خفيفة ساخرة لتزول ابتسامته، 

"هل تظن حقاً بأنني سأقف بصفك واساندك؟ حتى ان 

 خسرت مشاعري لن اعيرك قواي ابداً."

 

سأخذها بأكملها  "من قال اي شيئ عن اإلعارة؟ انا

 عزيزتي.." رفع يده ليمسك ذقني بخفة.

"انت ال تستطيع سلبي قوتي.. والسحر ال يؤثر بنا. لن 

تجدي محاوالتك." قلت ببرود الرمقه بسخرية، لكنني من 

الداهل اشعر بقلقي يزداد. هو حتماً ال يستطيع سلبي 

 قوتي، وهذا كان واضحاً بسبب سايمون.

 

 له ان كان يستطيع اخذها؟فلما سيدفن قوته بداخ

شد بيده على ذقني بقوة ليقول بتعابير مخيفة، "ال.. لكنكي 

 من سيعطيني اياها."

 



 اتسعت عيناي بدهة، "ما الذي.."

 

قاطعني مبعداً يده متراجعاً عدة خطوات. "ولفعل ذلك 

يجب ان نتخلص من مشاعرك اوالً." رفع يده لالعلى 

 ملصقاً ابهامه بسبابته..

 

عيناي بصدمة. لم اكد اتحرك خطوة للخلف ليثبت اتسعت 

جسدي مكانه غير قادرة على تحريكه، نظرت لالسفل 

بصدمة.. سالسل حمراء كالدماء خرجت من االرض 

 محيطة اياي مثبته جسدي بمكانه.

 

 

 اعدت عيناي المتسعة بخوف له.. هل هذه.. الهاوية؟

 

 وما ان فرق باصابعه ظهر شيء من اسفلي يشبه الثقب

االسود. وبدأت السالسل الحمراء بسحبي لالسفل ألخوص 



شيئاً فشيئاً به.. بينما اخر ما لمحته عيناي كان ابتسامته 

 القاسية ونظرات سايمون القلقة للغاية.

 

:(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀): 

----------------------------------------- 

 

 ~Luca )لوكا( 

 

الفكار تأكل سرت بالرواق ناحية مكتب اليكساندر وا

 رأسي.

اخبرت كارال بما سنفعله بالفعل لاليقاع بايفيلين ان كانت 

هي بالفعل السبب لما حدث الوفيليا. حينما امسكنا باوفيليا 

لم تكن ايفيلين هنا.. لذا ال اظن بأنها ستعلم بأمر اكتشافنا 

 لالمر.

 



كل ما على كارال فعله هو ان تمد اوفيليا بمعلومات 

 ت سيظهر ان كانت متواطئة باالمر ام ال.خاطئة.. والوق

 

تنهدت بقوة.. ال اصدق انها ستصل الى هذا الحد... ال 

 يمكنني تصديق هذا مهما حاولت.

 

تباطأت خطواتي حتى توقفت محدقاً بالفراغ في الممر 

المظلم الخالي. العود بذاكرتي للماضي.. قبل ان يعود 

.. وقبل ان اليكساندر للقطيع وقبل ان تجد رفيقها حتى

 يغادر والدي بال عودة.

 

كنت اجلس تحت ظل شجرة داخل حدود قطيعنا. اغلق 

عيناي مستمتعاً بصوت الشجر الذي يحركه الرياح. ربما 

لم يكن قطيعنا بأفضل احواله.. لكننا كنا نتشبث بأقل قدر 

 من السعادة بدالً من الرثاء على حالنا طوال الوقت.

 



 ً  يهمس باسمي بقهقهة سعيدة سمعت صوتاً انثوياً رقيقا

خجلة، "لوكا.. لوكا.. انت هنا؟" ازدادت ابتسامتي، الفتح 

عيناي. ركزت سمعي على صوت خطواتها البطيئة 

 المتجهة نحوي.. انها تسير حافية القدميين مجدداً.

 

طلت برأسها من بين االشجار، لتظهر عينيها ذوات الستار 

على عيناها الجميلتين، االسود الفاتنتين. كلما وقعت عيناي 

 اشعر بأني سحرت.

 

قهقهت لتخرج متجهة ناحيتي بسرعة، ليتمايل شعرها 

االسود الحريري مع الرياح، وتقول ثانيةً بصوتها الرقيق 

الجميل، "هل تعلم ما تكبدته ألهرب من المنزل؟ ان علم 

 ابي سيقتل كالنا.."

 

جلست بجانبي لتقترب مني بسرعة وتطبع قبلة جميلة 

شفتيها على خدي. نظرت لها بابتسامة عاشقة غبية ب

 وهمست بجدية، "اذا لنهرب."



 

اتسعت ابتسامتها لتقهقه باستمتاع، "يا لك من مجنون.. 

 سيقتلنا والدك قبل ان يفعل والدي.."

 

"الاا.. ابي متفهم للغاية، ما ان اخبره سيوافقني حتماً." 

 قلت بدفاع ومزاح. لتقهقه مجدداً.

 

ل انت بخير؟" انتزعني صوت ثيو من ذكرياتي. "لوكا.. ه

نظرت له بهدوء، العبس قليالً قائالً له بحزن، "انا من 

 يجب ان اسألك هذا السؤال. هل انت بخير؟"

نظر ثيو باالفق ليقول بال تعابير، "ال لست كذلك. لكن 

الوقت ليس مناسباً لالستسالم لمشاعرنا.. االلفا يحتاجنا 

اي يوم مضى. اوفيليا نصف روحي بهذا الوقت اكثر من 

والنصف االخر يملكه قطيعي." ابتسم بخفة بالنهاية البادله 

 االبتسامة.

 



 

كان ثيو ذئباً ضاالً.. بمعنى اخر من الروجز. قطيعه طرده 

 بعد ان قتل كل افراد عائلته، ملقين اللوم عليه كمشتبه به.

يع. وجده اليكساندر بالصدفة اثناء وجوده خارج حدود القط

لست اعلم ما حدث بينهما تحديداً، لكنه كان امراً كبيراً. 

 ومنذ ذلك اليوم قرر اليكساندر االنتقام له وضمه للقطيع.

 

من المحزن معرفة ان من قتل عائلته في الحقيقة كان ابن 

االلفا الخاص به آنذاك. حاول اتستر على ابنه وأتهمه هو 

 بالجريمة.

تا الثاني ونحن اعز االصدقاء. ومنذ ان جعله اليكساندر البي

 من الرائع انه بيننا اليوم.

 

سرنا متجهين لمكتب اليكساندر، الفتح الباب دون ان 

اطرق. سيتجاهلني على اي حال. توقفت مكاني احدق 

 بثالثتهم باستغراب.



 

كان اليكساندر يقف مقابالً للوكاس ومايكل، ويبدو انني 

 قاطعت شيئا مهماً لتو.

 

´(⌒｀´(  );⌒｀); 

----------------------------------------- 

 

لمحت كارال ايفيلين تدخل لمنزل القطيع لتتسع ابتسامتها 

بحماس، حركت انظاري ناحية اوفيليا التي تقف وتبتسم 

 بلطف وهي تتكلم مع احد الفتيات.. لتبهت ابتسامتها لثانية.

 

بدت اوفيليا طبيعية للغاية، وكأنها بكامل صحتها ولم 

تتعرض ألي سحر اسود. لطيفة وخجولة.. يالها من سافلة 

 ايفيلين ان كانت هي من فعلت بأوفيليا هذا.

 



حركت كارال رأسها بسرعة، مبعدة تلك االفكار عن 

رأسها محاولة التركيز بالخطة واال يزل لسانها امام اي 

 احد.

 

جرت ناحية اوفيليا بحماسها المشتعل ما ان ذهبت الفتاة 

م معها. لتقول بنبرة مندفعة متقنة للغاية، "اوفيليا التي تتكل

 اوفيليا، هل تعلمين ماذا حدث؟ لن تصدقي االمر."

 

ذهب نظر اوفيليا لثانية لمحتها كاال بصعوبة ناحية ايفيلين، 

 لتنظر لكارال بعدها بابتسامة قائلة، "ماذا حدث؟"

 

اخفت كارال بصعوبة ابتسامتها لتكمل هامسة بنبرة 

"لوكا اخبرني بأن االلفا تخلى عن كاناليا مصدومة، 

باالضافة الى انه اخذ منها شيئاً مهماً للغاية سيهزم 

 بيتراوس.."

 



ردت اوفيليا بتعابير مندهشة، "ماذا؟ ما هو هذا الشيء؟" 

ابتسمت كارال باتساع لتقترب من اوفيليا وتهمس بأذنها 

اللفا بجدية، "ال اعلم لم يخبرني، لكنه اخبرني بمكانه.. ا

يضعه بغرفته حرصاً على اال يجدها اي احد.. وقال ايضاً 

 بأن هذا الشيء كفيل بهزيمة بيتراوس وكل اتباعه.."

 

ابتعدت كارال لتقول لها بتحذير، "ال يمكنك اخبار اي احد. 

لوكا كان متردداً بأخباري، لكن وألنني حبيبته االن هو 

 اخبرني."

 

 "حبيبته؟"اتسعت عينا اوفيليا بصدمة لتقول، 

 

نظرت كارال باستغراب كبير مصطنع ناحية اوفيليا لتقول 

 بشك، "ما بك، لقد اخبرتك المرة الماضية هل نسيتي؟"

 

حدقت اوفيليا لبضع ثواني في كارال من غير تعابير، 



لتبتسم فجأة قائلة، "اسفة، نسيت االمر. لم اعتد على االمر 

 بعد.. كيف اصبحتما حبيبين بالمناسبة؟"

 

تسمت كارال بسخرية بداخلها، فهي تعلم جيداً ان اوفيليا اب

ليست من يسأل االن. قلة من يعلمون بعالقة ايفيلين ولوكا، 

 وكارال احدهم.

مالت كارال بخجل لتقول بينما تمسك خديها بطريقة حالمة، 

"االمر حدث فجأة، كنا نتكلم سوية وحدنا في الغابة بعد ان 

قائنا لم يظهروا، قررنا فقط انهى لوكا عمله. وبما ان رف

ان نجازف بحب اشخاص اخرين.. وانتهى االمر به 

 بتقبيلي.."

 

تحركت تعابير اوفيليا مشكلة صدمة كبيرة غير مصدقة ما 

قالته كارال، لكن كارال اكملت بكل حالم بدى ألي شخص 

وكأنه حدث بالفعل، "اعلم انا لم اضدق االمر ايضاً.. لكنه 

اه ويده وعيناه البندقية الساخرة.. بارع بالتقبيل، شفت

الساحرة اعني.. هو فقط يعلم ما يفعله. اي فتاة كانت لتقع 



 له، وهكذا اصبحنا حبيبين."

 

محيت تعابير اوفيليا من اي شيء، بدت كأنها مجرد آلة 

وهي تحدق بكارال بال اي كالم. ابتسمت كارال باتساع 

تحرك  وخبث لتنقر ذراع اوفيليا باصبعها قائلة وهي

حاجبيها ألعلى واسفل، "هو حقاً بارع بهذا وذاك تعلمين 

ما اقصد صحيح فأنتي تملكين ثيو البد انك جربتس 

االمر." شددت على كالمها االخير لتعبس اوفيليا بشدة 

 وتقهقه كارال بصوت عاٍل جذب انظار بعض من حولها.

 

♡´･ᴗ･'♡  ♡´･ᴗ･'♡ 

----------------------------------------- 

 

 ~Michael )مايكل( 

 

حدقت بالحائط بشرود متذكراً محادثتي مع امي على 



 الهاتف قبل قليل.

حين اخبرتها ان بيتراوس اختطف كاناليا، لم تجب. بقيت 

صامتة لوقت طويل للغاية حتى انني ظننت بأنها لن تجيب 

 او انها لن تهتم.

لكن شهقاتها وصلت لمسامعي، كانت شهقات مكبوتة. 

بجهد اال اسمعها، ولم اعلم تحديداً أهي تبكي ألجل  حاولت

 كاناليا ام ألنها وصلت حدها من االمر؟

 

تنهدت بعمق وقلق المرر يدي بين خصالت شعري. ماذا 

 االن؟ كيف سننقذ كاناليا من بين يدي ذلك اللعين؟

حينما رأيته الول مرة، حاولت جاهداً ان ابعده عن كانا. 

قاً واناس حولها، وانها تتحكم جيداً اخبرته بكونها تملك رفي

بقوتها ولن تفعل ما يريده. حتى انني قلت بأن اليكسير 

 يحميها.

 

اخرجني من شرودي الكوب الزجاجي الذي ظهر امام 



وجهي. رفعت يدي ألمسكه باستغراب، لتدخل انفي 

 بسرعة رائحة القهوة الحلوة.

اً في نظرت امامي للفتاة الشقراء فيونا، كان القلق واضح

عينيها ولم تحاول حتى اخفاءه. "يجب عليك ان تصفي 

ذهنك لتستطيع التفكير جيداً وبما ستفعله الحقاً." رمقتها 

 بتوتر، والول مرة اتوتر وال اعلم ما اقوله لفتاة.

صمت ولم اجب الرتشف من كوب القهوة، كيف علمت 

بأني افضلها حلوة؟ اتجهت ناحية لوكاس الذي يجلس على 

 محدقاً باالرض بال تعبير.الكرسي 

 

مدت اليه ايضاً كوب قهوة ليمسك به بال تعابير، حدق به 

لبرهة ليقول بنبرة عميقة بينما سافرت عينيه للمجهول 

خارج هذه الغرفة، "اتعلم شيئاً.. حينما كنت اعيش تحت 

رحمة بيتراوس لم اهتم بما يريده كنت مقتنعاً تماماً بأنني 

 ليحررني.."مستعد العطائه اي شيء 

صمت لوهلة وهو ال يزال يحدق بالقهوة. نظرت وفيونا له 

باستغراب ولم أقل شيئاً ليكمل، "حتى تسليم كاناليا له. 



ألصدقك القول لم القي اي لعنة لها، بل كنت امقتها للغاية. 

فلطالما شعرت بأن االمر برمته ليس عادالً.. لما هي من 

تكون مكاني هنا.. تعيش برفاهية وسعادة بينما يجب ان 

 فبيتراوس يفعل كل هذا بي النني لست هي.."

 

"وحينما امرني بيتراوس بمعرفة مكانها.. منذ اول لحظة 

وقعت عيناي عليها.. ادركت كم كنت مخطئاً. تلك 

الرفاهية والسعادة لم يعشها كالنا.. بل هي كانت تعاني 

اكثر مني.. " بدى لوكاس غارقاً بتلك الذكرى لتتحول 

رة صوته لواحدة خالية، متذكراً اول مرة رأى فيها نب

 كاناليا.

 

"كان احد االشخاص المجانين مثبتاً اياها بكرسي حديدي 

متصل بسلك كهربائي.. وفي كل نصف ساعة يأتي ليشعل 

المقبس فتصعق بالكهرباء وال يطفئه اال حين يتأكد بأنها 

 فقدت وعيها... اتعلم كم بقيت على هذه الحالة؟"

 



دت حاجباي بضيق شديد، كاناليا مرت بذلك؟ متى عق

حدث كل هذا؟ لما لم اعلم باالمر؟ اقسم كنت الخلع 

حنجرته. حين لم اجب اكمل بنبرة متهكمة، "تسع 

ساعات.. ولم يأتي اي احد للبحث عنها او ليسأل عنها.. 

حتى قواها كانت مختومة وال تستطيع اللجوء اليها لتحرر 

 نفسها.."

 

االمكان ابعاد بيتراوس عنها لكنني فشلت،  "حاولت قدر

وهي االن بجحيمه وال اعلم كيف سأخرجها منه.. 

بيتراوس سيجردها من مشاعرها ولفعل ذلك سيدخلها 

الهاوية. ذلك المكان بشع للغاية، اسوء ما رأيت وجربت.. 

 وان دخلت اليه كانا.. لست اعلم ما سيحدث لها."

 

لنذهب اليها االن.. جعدت حاجباي بغضب النطق، "اذا 

 اما ان ننقذها او نموت ونحن نحاول."

وقف لوكاس ليقول بجدية، "يجب ان نخبر االلفا المزعج.. 

 ان قدم معنا فربما يمكننا انقاذها حتماً."



 

(๑•̀ㅁ•́ฅ✧  (๑•̀ㅁ•́ฅ✧ 

----------------------------------------- 

 

 ~Alexander )اليكساندر( 

 

ذئبين ريفين، ملك مصاصي الدماء  كان كل من ملك المست

كاليد وملكة الساحرات ميليسا واورفيوس يجلسون امامي، 

 بينما انا وقفت خلف المكتب بهدوء.

 

"الفا اليكساندر، انا اتفق مع ما اقترحته.. تلك الفتاة مختلفة 

للغاية عن بيتراوس، واال لما انقذت ملك المجنحين منه.. 

ده، بل مستقبل شعبي ولن وهي لم تنقذ ملك المجنحين وح

انسى لها ذلك." نطق كاليد بهدوء وحكمة ولم تخلو نبرته 

 من االمتنان.



 

ليقاطعه ريفين بغضب مكتوم، "كيف تثقون بها هكذا، تعلم 

بهذا االقتراح نحن نعبث باحتمالية هالكنا. هي ابنة ذلك 

 اللعين، كيف تضعون عليها آماال كهذه؟"

 

انا اوافق كاليد هي مختلفة  "ريف يا صاح ال تكن هكذا،

عنه للغاية، باالضافة الى انها حاولت محاربته. اراهن انه 

سيحاول ادخالها لذلك البعد الغريب ليغيرها، وان تأخرنا 

ربما يفوت االوان." رد اورفيوس بملل وهو يلوح بيديه 

 في الهواء.

 

تنهدت ملكة الساحرات لتقول حاسمة امر االغلبية، "نحن 

لى اي حال. واحتمالية كونها ستشكل فرقاً ان هالكون ع

انقذناها يجعل االمور مختلفة، حتى ان كان االحتمال 

صغيراً. هي اخر ما نملك في كفة الميزان وحتى ان فشلنا 

 بضمها لجانبنا، فالحرب سنخوضها ال محالة.."

 



بقيت هادئاً استمع لرأيهم وتعليقهم على االمر. اخبرتهم 

بيتراوس ألنقاذها.. مهما كانت  بأنني سأذهب لعرين

النتيجة فسأذهب، لكنني احتاج مساعدة كل شخص منهم 

هنا في قطيعي.. بكل فرد منهم.. وفي حال انني لم اعد، 

 سيكونون مستعدين بالفعل لمجابهة بيتراوس.

 

تكلمت ببرود ونبرة آمرة الخبرهم بالحل االخير الذي 

امركم توصلنا له، "اريد كل شخص من جنسكم وتحت 

موجوداً هنا ومستعداً اتم االستعداد وكأنه سيخوض حرباً 

بأي ثانية، وخالل يومين سأكون قد عدت.. وفي غيابي 

 سيكون لوكا هو المسؤول.. تستطيعون الذهاب."

 

غادر كل شخص منهم بهدوء، ليتوقف اخرهم اورفيوس 

لينظر لي قائالً بنبرة جدية، "هل اذهب معك؟ شخصين 

 "افضل من واحد.

 

نظرت له ببرود النطق بنبرة اشد بروداً، "من سيعتني 



بشياطينك؟ حتى وانت ملكهم بالكاد يطيعونك بل ويأخذون 

 االوامر من بيتراوس.."

عقد حاجبيه بغضب ليجيب بحدة اجابته المعتادة، "ان 

السبب هو ابي اللعين، الذي جعل الشياطين كالخدم عند 

 ذلك السافل.."

 

انا لن اذهب وحدي." نظر  "ال عليك اورفيوس..

اورفيوس لي لبرهة ليقول بانزعاج، "فقط حاول ان ال 

 تقتل يا لعين."

 

 ثم اسرع خارجاً مغلقاً الباب خلفه بقوة.

اتمنى ان ال يفوت االوان على انقاذها.. كاناليا انا قادم 

 حتماً. حاولي ان تصمدي.

 

 (⊙ن☉ ()⊙ن☉ )

---------------------------------------- 



 

وقفت مجموعة من المجنحين الذين هم في العقد الخامس 

من عمرهم، ولكن جينات المجنحين اعطتهم ميزة فريدة 

 بدو فيها اصغر بعقدين كاملين.

 

كانوا يقفون بطريقة منظمة في قاعة ذات طراز يوناني 

مامهم بكل جميل للغاية. كان الملك يجلس على عرشه ا

هيبة ووقار اال ان مالمحه المتجهمة كانت واضحة لكل 

 فرد منهم.

 

رفع الملك يده ليصرفهم جميعاً من امامه بينما بقي اربعة 

اشخاص فحسب. هيكلر وحارس ملكي اخر وقفا بجامب 

عرش الملك بثبات واثنين اخرين احدهما بالعقد الثالث 

 واالخر بالثاني.

 

كل من في تلك القاعة. ليدخل فجأة بدى التوتر جلياً على 



شخص آخر يشبه بمالمحه الملك كثيرا قائالً بصدمة، "هل 

صحيح ما سمعت يا ابي؟ هل استطاع احدهم حمل 

 صولجانك؟"

 

اجاب ذو العقد الثاني بسخرية، "ليس اي احد يا فهيم، بل 

 حفيدة عمنا العزيز بنفسها.."

 

نها وريثة "ماذا؟.." قال بصدمة ليكمل، "ايعني هذا ا

 العرش؟؟"

 

تنهد الملك بخيبة لسبب قلق ابنائه، فحصول بيتراوس 

عليها وحده يهدد حياة جميع المجنحين، فما الفائدة من 

الحصول على عرش االموات، ان قتلوا جميعاً؟ "هذا ليس 

 ما يجب ان تقلق بشأنه."

 قال الشخص الثالث بعد صمت بقلق، "اتعني جدها..."

 



 جدها ال يزال على قيد الحياة؟" "ماذا لو علمت ان

 

 

 

----------------------------------------- 

 

 �💕�مراحب 

 

 ��اخباركم؟ اشتقت

 

مالحظة<< جد كاناليا يكون عمهم لمن لم يستوعب ما 

 ❤قالوه

 

 المهم، كيف شفتم البارت؟



 

رأيكم بما قاله لوكاس؟ هو رأى كاناليا قبل حتى ان تنتقل 

ما حدث لها حينما رآها؟ اتظنون بأن ما لهذا المكان.. و

 قاله كان جزءاً صغيرا مما عانته؟

 

وكيف اصبحا  ��كارال وما قالته عن عالقتها بلوكا؟ 

 حبيبان؟ ماذا ستفعل بها ايفيلين؟

 

 ايفيلين، هل سيكتشفها لوكا؟ هل ستقع بفخه؟؟

 

اوفيليا وثيو، ثيو وماضيه؟ من توقع ان يكون ماضيه 

وماذا حدث باعتقادكم بينه وبين اليكساندر  مأساوياً هكذا؟

 ليساعده هكذا؟

 

 ذكرى لوكا مع ايفيلين؟ من يظن بأنهما كانا رائعيني معاً؟



 

ماذا حدث لكاناليا برأيكم؟ بل ما  ��بيتراوس وكاناليا... 

الذي سيحدث لها؟ بعد ان ارسلها بيتراوس للهاوية؟ كيف 

ها احدهم، ام ستخرج من هناك؟ هل ستخرج بنفسها ام ينقذ

بيتراوس بعد ان تفقد كل مشاعرها وتطلب الخروج بأي 

 وسيلة؟؟

 

كاسيدي.. ذكرت ايفيلين بالبارت السابق ان بيتراوس سمح 

 لها باالنتقام منه؟ هل هذا يعني بأنها قتلته؟

 

 وبس

 

 اعتذر على التأخير واتمنى استمتعتم..

هذا الظالم وهذا الصمت.. كل شيء مختلف. انه اكثر 

الماً وشراً وتعقيداً من اي ظالم غاصت به في حياتها، ظ

 لكن..



 

سرعان ما اتسعت ابتسامتها.. هل كانت ابتسامة؟! كانت 

اكثر قسوة وظالماً من خاصة بيتراوس بنفسه حتى. بدت 

 كل شيء اال ابتسامة.

 

لمعت عيناها الزرقاوان الباردتان للغاية بشيء لم يكن 

هائالً من القسوة والبرود مبشراً. كانتا تحمالن قدراً 

 والرغبة بسفك الدماء.

كانت الفكرة الوحيدة التي تجول بعقلها االن هي انها 

 تجاهلت قدرها مرات عديدة، وحان الوقت لاللتفات له.

 

كم بقيت هنا؟؟ هي نفسها ال تعرف، بدى االمر في اول 

لحظاتها هنا مخيفاً مرعباً بل منافياً لما يحتمله العقل. لكن 

عد كل ذلك الوقت الالمتناهي من التعذيب بدأت تشعر وب

 باالمل داخلها يختفي شيئاً فشيئاً مع مشاعرها.

 



هي حتى بدأت تقتنع بفكرة ان ال بأس باستخدام قواها 

لتقتل ذلك اللعين بيتراوس واي شخص لعين آخر ال 

يعجبها، وذلك يشمل والدتها وخالتها السافلة وربما 

 يقها ايضاً.اليكساندر ان وقف بطر

 

بعد ذلك الوقت الطويل الذي صعب عليها عده علمت كيف 

تتحكم بهذا الشيء المدعو بالهاوية، علمت كيفية عمله 

 وسير االمور به.

الهاوية هي بعد منفصل تخلق لكل شخص يدخلها عالم 

موازي يكون فيه وحده فقط مع كل مخاوفه والرعب 

لمرايا الى حد ما. والتعذيب الذي سيتلقاه بال توقف، يشبه ا

ومهما طعنت وتعذبت ونزفت دماً وفقدت من اجزاء 

 جسدك الحيوية.. لن تموت ابداً.

 

 لكن ربما هذا كان متأخراً قليالً.. فقد فقدت الكثير بالفعل.

 



انزلت يدها لتوقف ما كانت تفعله، ليظهر مجدداً ما ظهر 

لها سابقاً، كل الرعب الذي كانت تذوقه لساعات. اوقفت 

 حكمها به الحساسها بقدومه.ت

 

اتسعت ابتسامتها مخفية خلفها رغبة قتل كبيرة، ال تريده 

ان يعلم بقدرتها على التحكم بالهاوية. ملك عنقاء الظالم 

وحده من يستطيع، وعلمه االن بذلك لن يشكل لها سوى 

 وجع رأس وحسب.

 

ظهر خلفها واقفاً باستقامة وابتسامة خفيفة تشق وجهه. 

برته القاسية الفخورة، "هل انت مستعدة االن لينطق بن

 ابنتي؟"

 

اختفت ابتسامتها، لتستدير قائلة بشكل آلي خاٍل من 

 المشاعر، "نعم ابي. خلقت ألكون بجانبك والكون اداتك."

 



اتسعت ابتسامته القاسية، محدقاً بها بنظرات مسرورة. 

ذي كان واثقاً منذ البداية بقدراته فهو ملك عنقاء الظالم ال

ال يهزم. فعل الكثير وضحى بالكثير من الوقت والصبر 

 ليصل الى هنا..

 

وهذه النتيجة الفريدة.. قوة ال تقهر... وقريباً، كل ذلك 

 سيكون له، ولن يردعه شيء.

 

هو آمن بحتمية قدره وسلطته، خلق ليحكم ويجعل هذه 

االرض مكاناً مثالياً منظماً ومطيعاً. وهذا لن يحصل مع 

 لكائنات العشوائية المقززة.كل هذه ا

 

 

 

----------------------------------------- 

 



سار اليكساندر بالمقدمة بتعابير منقبضة غير مرتاحة، هو 

يشعر بشعور سيء للغاية، وذئبه ال ينفك عن الزمجرة بأن 

 هناك خطباً ما بكاناليا.

 

ولم يكن هناك اي اختالف بالنسبة لما يشعر به كل من 

س ومايكل الذان يسيران خلفه. والشخص الرابع كان لوكا

 على غير المتوقع هو هيكلر.

 

فبعد كل شيء هو معلمها وقد عاش معها ما يكفي من 

الوقت ليكون اقرب الناس لها، فهو يعرف طبعها اسلوبها 

 ومعدنها حق المعرفة.

 

ولن يتركها بأيدي ذلك الشخص مهما كان الثمن. كانت 

ة، فمهما عانت كاناليا ومهما فعل لها تعابيره صلبة واثق

بيتراوس تبقى كاناليا الذكية ذات المعدن النقي الطيب.. 

وكل ما حكاه تعابيره هو استعداده لتضحية بنفسه الجلها 

 هذه المرة.



 

وقف اليكساندر بينما عيناه تحدقان امامه بقوة، بدى مركزاً 

كل حواسه حوله، وبظرف ثانية لم يعد اي الثالث 

 طيعون االحساس بقوته.. كأنه غير موجود.يست

 

نطق اخيراً لينتبه ثالثتهم مستعدين لما سيفعلونه بعد ههذ 

 النقطة، "وصلنا."

 

الشخصان الوحيدان من هؤالء االربعة الذان يعرفان مكان 

ساللة عنقاء الظالم هما اليكساندر ولوكاس. وهما يعلمان 

مهم ألجلها، جيداً بأن بيتراوس بالفعل وضع احتمال قدو

 وان لم يفعل اليكساندر سيفعل لوكاس.

 

نظر اليكساندر خلفه لهم الثالثة ليومئ الجميع باستعدادهم 

لتنفيذ الخطة. وسرعان ما انفصل هيكلر ومايكل معاً 

عنهما، ليبتعد اليكساندر بدوره ايضاً لكن يد لوكاس 



 اوقفته.

 

يه؟ نظر له بغرابة ليسأل، "هل انت متأكد مما ستقدم عل

تترك قطيعك وكل االشخاص خلفك وربما لن تخرج حياً." 

بدى سؤال لوكاس للوهلة االولى غريباً، لكونه توأم كاناليا 

ويقول ذلك بدالً من الصمت لمصلحته لكي ال يغير االلفا 

 رأيه.

 

لكن اليكساندر ادرك المعنى من سؤاله، لوكاس ال يريد 

در ان يدخل ألي احد مستعد ان يتخلى عن كاناليا ويغا

بهذه المهمة االنتحارية. ال يريد ان يرى شقيقته مكسورة 

 فوق كل الكسور في حياتها.

 

ابعد اليكساندر يده مجيباً ببروده المعتاد لكن الثقة الكبيرة 

اخترقت نبرة صوته قائالً، "لست قلقاً بشأن قطيعي النني 

تركت رجاالً خلفي، ولن ادع اي شخص ينقذ امرأتي بينما 

س خلف مكتبي كالنساء منتظراً رجوعها.. وكما اجل



خرجت سابقاً بقوتي سأخرج مجدداً وبرفقتها ايضاً.. ولو 

 تطلب مني ذلك اظهار جانبي السيء."

 

اتسعت عينا لوكاس وهو يحدق باليكساندر بدهشة، هو لم 

يعلم ما عناه بجانبه السيء ولكن هو دخل لعرين بيتراوس 

 سابقاً وخرج؟؟!

يكن يعلم بذلك، فوالده المبجل لم يكن يشارك  هو حتماً لم

معه ما يفعل لصحة والسالمة وتربية االجيال القادمة 

 بشكل سليم.. الحظوا السخرية.

 

 

تنهد مبتسماً قائالً كلمة واحدة منهياً حوارهما ليفترقا بدأً 

 بتنفيذ الخطة، "اعتمد عليك."

 

(◎ﾍ◎；)？(◎ﾍ◎；)？ 



----------------------------------------- 

 

~Luca )لوكا( 

 

نظرت لثيو مخاطباً اياه بأمر، "تأكد بأن يدخل كل فصيلة 

منهم بهدوء وتأكد بأن ال يرى الكثيرون ذلك. ضعهم 

جميعاً بالقصر االخر.. هو كبير كفاية لهم جميعاً وفي حال 

تو لم يسعهم المكان احضرهم لهنا على انهم اشخاص أ

 برفقة ملكهم."

 

اومأ ثيو بجدية، "فهمت." مختصراً الحديث مؤجالً كل 

 االسئلة، لجدية الموقف.

 

احتاج ألخفاء االمر قدر االمكان عن االخرين، فال زال 

هناك احتمال ضئيل بكون ايفيلين ليست جاسوس 

 بيتراوس.



 

تنهدت الغمض عيناي بتعب، لست اعلم ءأتمنى ان تكون 

علينا التحرك والتخطيط ام اتمنى العكس هي ليسهل االمر 

الن اليكساندر سيحزن للغاية لما فعلته شقيقته الصغرى 

 به..

اعني انها آخر شخص من عائلته. هو نال كفايته من والده 

واللونا السابقة، وحتى مرض امه جعله ال يراها كثيرا 

حين كان صغيرا للغاية، وهو يلوم نفسه لموتها لمحاولة 

 انقاذه.

 

ذه العائلة لم تجلب له سوى االسى والمعاناة، وايفيلين ه

 فقط ستزيد الطين بلة.

"هل انت بخير لوك؟" جاءني صوتها الرقيق االنثوي 

الفتح عيناي محدقاً بها بال تعابير. أتساءل منذ متى كان 

صوت ايفيلين الرقيق ذاك الذي لطالما احببته مصطنعاً 

 هكذا!

ل هذا االصطناع ام هل كانت مشاعري هي من اخفت ك



 ان الخطأ بها هي؟

 

حينما طال صمتي، نظفت حلقها بتوتر لتتقدم مني اكثر 

وتقف امامي متعمدة اال يفصلنا سوى خطوة واحدة. "تبدو 

متعباً ارتح قليالً." ابتسمت في نهاية كالمها السخر 

 بداخلي.

 

اخفيت سخريتي، القول بجدية وثقة، "ال بأس لم يبقى 

ح الجميع حينها." اختفت ابتسامتها ولثانية الكثير وسيرتا

 لمحت االستغراب والقلق الشديد على وجهها.

 

ثم سرعان ما سألت بفضول، "هل ربما وجدتم حالً لذلك 

 الرجل اخيراً؟"

ابتسمت الجيب تحت استغرابها، "نعم اليكساندر فعل.. 

 وسينتهي امره وامر كل من يتبعه بغضون يومين."

ة بصدمة، "وما هو هذا الذي سيفعله اتسعت عيناها قائل



 اخي؟"

 

رفعت يدي ألضعها على رأسها بحركة لطيفة لطالما اعتاد 

اليكساندر فعلها لها حينما تقلق، "انه شيء ليس عليِك 

 إتعاب نفسك به سنحل نحن كل شيء."

الحظت تعابير وجهها التي اتسعت بدهشة كبيرة متناسية 

 ها.امر ما كنا نتحدث عنه لما فعلته ل

 

حينما تحب شخصاً ما للغاية، فإنك ستنسى كل عالقاتك 

التي تجمعك مع اشخاص آخرين في الماضي، وحتى 

السيئة منها. انت فقط ستتخطى كل شيء، النه بنظرك لن 

 يعود لما فعلوه اي اهمية كبيرة.

فكونك مع شخص تحبه وتعتبره مختلفاً ومميزاً االن، هو 

اء هذا فرصة. بفضل تخلي ذاك الشخص عنك واعط

اريدها ان تصدق كل هذا، وتعلم انني تخطيتها حتى ان 

 كانت عالقتي بكارال كاذبة.



 

فانا تخطيت ما فعلته بالفعل، واريدها ان تتوقف عن 

 محاوالتها لتقرب مني.

 

ابعدت يدي عن رأسها ألضع كلتا يداي بجيوب بنطالي. 

فتحت فمها لتقول شيئاً لكن صراخ كارال كان كفيالً 

 سكاتها وشد انتباه الجميع لها.أل

 

"لوكااا،" جرت نحوي بابتسامة واسعة تشق وجهها، لتفتح 

 يديها باتساع وتقفز باتجاهي محتضنة اياي بقوة.

 

لم تكن ايفيلين الشخص الوحيد الذي اتسعت عينيه بدهشة 

 بل انا ايضاً. ولوهلة تناسيت كل من حولي عدى كارال.

 

لة طويلة على خدي، حركت وجهها بسرعة لتطبع قب

وتقول بغمزة لعوبة، "الم تشتق لحبيبتك يا قطعة 



 الشوكوال؟"

وقعت عيناي داخل عيناها البنية الواسعة، وقبل ان اقول 

 شيئاً احسست بشرارة غريبة تنتشر بجسدي فجأة...

 

وسرعان ما اختفت ابتسامة كارال لتشهق بصوت عاٍل 

 و...

 

 

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب بالجميع 

 

 ��اتمنى الجميع يكون بخير

 



اعتذر عن التأخر والبارت القصير بعرف لكن راح يكون 

وبحاول  ❤❤فيه بارت ثاني يوم االثنين ان شاءهللا 

 يكون طويل كتعويض عن هذا..

 

وبالنسبة لرواية ايقاع جليدي راح انزل بارت طوييل يوم 

 خر فيه..االربعاء اعتذر عن التأ

 

كنت راح انزل البارت هذا ابكر لكن في االردن التعليم 

صار اونالين، وبالنسبة لدراسة الجامعة تسير اونالين 

فهي اصعب بكثيير وضغط كثير، كل يوم في فيديوهات 

 امتحانات قصيرة وواجبات.. لهذا لم استطع..

 

 ❤اعدكم بأني بعوضكم فبارت االثنين

 

لقادم، اما عن هذا اخبروني رأيكم االسئلة ستكون بالبارت ا

 به؟



واخيرا اتمنى الكل يكون بخير ويضل بخير وما يصيبكم 

 المرض وال اي احد من احبائكم يا رب..

انتشرت شرارة غريبة بجسدي وشعرت بشعور غريب 

 للغاية وصمت ذئبي فجأة.

 

سرعان ما اتسعت عيني كاال لتشهق بصوت مسموع 

بدى المها شديداً لدرجة ان وتتجعد مالمحها بألم شديد، و

 صوتها المتألم علق بحنجرتها غير قابٍل للخروج.

 

ارخت قبضتها حولي ألحيط كلتا ذراعاي حولها بسرعة 

مانعاً اياها من السقوط ارضاً. "كارال!! كارال هل انِت 

بخير؟" سألت بقلق وذعر، انظر لها بصدمة لما حدث لها 

 فجأة.

 

، بينما ال زال يرتسم وضعتها على احد الكراسي ببطئ

االلم على تعابير وجهها. انحنيت بقربها المسك ذراعها 



 وانادي اسمها مجدداً، "كارال!!"

لكن ما ان فعلت ذلك حتى سارت شرارة اخرى لذراعي 

وهذه المرة كانت مؤلمة للغاية مسببة ابعاد يدي بسرعة 

 وصدمة.

 

بدى أنّت كارال بألم اكبر وضمت كلتا قبضتيها لصدرها، و

انها تصارع انفاسها بشدة. تقدمت ايفيلين فجأة ممسكة 

بذراعي لتقول بسرعة، "ربما تحتاج لتلتقط انفاسها 

 فحسب، اعطها بعض المساحة."

 

دون تفكير نفضت يد ايفيلين عني متجاهالً ما قالته، 

اقتربت من كارال بسرعة وبحركة خفيفة حملتها بين 

 ك.ذراعاي واستدرت متجهاً الى حيث مار

 

تصنمت ايفيلين مكانها تنظر باتجاهلنا بال تعبير، وكأن 

شيئاً لتوه انكسر بداخلها. لم القي اي ثانية اخرى اتجاهها 



بل وجهت كل تركيزي ناحية كارال التي فقدت وعيها 

 بالفعل.

 

سرت بعجلة في ذلك الممر متجاهالً كل االنظار القلقة 

 والمتسائلة، دفعت باب مكتبه الدخل بسرعة.

 

اتسعت عيناه ليسأل بجدية وقلق بينما ترك ما كان يفعله 

 مع لويس ليتجه الي. "لوكا ما الذي حدث لها؟؟"

 

اتجهت ناحية السرير االبيض بمكتبه الضعها عليه بحذر 

قائالً بنبرة متعبة، "ال املك اي فكرة." ابعدني بيده بلطف 

 ليأخذ مكاني بجانبها.

 

ز صغير ناحيته، ليفعل فتح جفنيها موجها ضوءاً من جها

باالخرى ذات الشيء. عقد حاجبيه ليضع يده فوق صدرها 

وسرعان ما شعرت بطاقة غريبة تتجه ليده ليعقد حاجبيه 



 اكثر قائالً، "اخبرني ما حدث بالتفصيل.."

 

"كان كل شيء طبيعياً، ولم يبدو انها تعاني من شيء حتى 

لتفت عانقتني.." قلت بجدية محاوالً تذكر كل شيء، ا

لويس لي بحاجب مرفوع سرعان ما تجاهلت ذلك مكمالً، 

"بدأت تتألم وحين حاولت لمسها زاد المها وفقدت 

 الوعي.."

 

"اخرج." قاطعني مارك فجأة من غير ان يلتفت لي، 

 تبادلت ولويس االنظار باستفهام. هل يتحدث معي ام معه؟

 

 استدار بعد صمت مربك دام ثواني عدة، ليحدق بي مكرراً 

 كالمه، "لوكا.. اخرج."

عقدت حاجباي بعدم رضى لكنني لم اعترض الخرج دون 

ان اضيف اي شيء اخر. اعلم بأنه لديه سبب لطلب ذلك 

 مني، لكن االمر ال يعجبني.
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&quot;You are mine,&quot; He 

murmured across my skin. He inhaled 

my scent deeply and kissed the mark he 

gave me. I shuddered as he lightly 

nipped it. &quot;Danny, you ar... 
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&quot;The Hacker and the Mob 

Boss&quot; ❦ Reyna Fields seems to 

be an ordinary girl with her thick-framed 



glasses, baggy clothes, hair always up 

in a ponytail, and her h... 
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Henley agrees to pretend to date 

millionaire Bennett Calloway for a fee, 

falling in love as she wonders - how is 

he involved in her brother's false 

conviction... ? 
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Aaron's special power might just be the 

coolest- or scariest- thing ever! It's 

always helped... 
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Those who were taken... They never 

came back, dragged beneath the waves 

never to return. Their haunting screams 

were a symbol of their horrific deaths. 

Like shadows they... 
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In the future, everyone who's bitten by a 

zombie turns into one... until Diane 

doesn't. Seven days later, she's facing 

consequences she never imagined... . 
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----------------------------------------- 

 

ر بثقل عليه، كان كذلك وكالدقائق الطويلة التي كانت تم

على االخرين. بدى ان كل شيء في هذه اللحظات يمر 

 بشكل بطيء للغاية.



 

لكن ما ان ينتهي كل هذا، سيبدو بأنه كان مجرد حلم 

 قصير في ليلة عاصفة شديدة البرودة.

 

~Canalia )كاناليا( 

 

وقف بيتراوس بصالبة وقوة وهيبة امام حشد عنقاء 

اً كبيراً ضم كل االعمار، تعابيرهم الظالم امامه. كان حشد

متصلبة فارغة وخائفة.. ووحوههم موجهة لالرض 

 الصلبة باحترام ورهبة.

 

يال الهراء، استطيع الشعور بارتجاف قلوبهم. وو انهم 

وقفو جميعاً ضد هذا الرجل السخيف الستطاعوا احداث 

 فارق.

 

لكن ما عساي اقول عن اشخاص ولدوا بعقلية خائفة 



ساللة بال مشاعر! هراء.. لو كانوا كذلك لما كان جبانة. 

 هذه حالتهم.. يال الشفقة.

 

وقفت بتكلف قرب بيتراوس. بينما هو صدح صوته 

وسرعان ما خرج صداه كأن المكان خاٍو. "في هذه 

اللحظة اعلن بأن وريث ساللة عنقاء الظالم عاد لمكانه 

له الصحيح، كاناليا ايلوود.." استدار باتجاهي النظر 

 ببرود.

 

"ابنتي وورثيتي، هل انت مستعدة للتضحية بنفسك 

 الجلي؟" لما سأفعل ايها العجوز المقرف!

 

ابتسمت بجانبية القول بنبرة غامضة لم يلقي لها اي لعنة، 

"بالطبع.. ابي." زادت ابتسامته الجابتي. اما ان صبره 

الطويل اذهب بعقله، او انه واثق للغاية بقدرته السخيفة 

 التحكم بي.على 



 

استدار مجدداً لهم قائالً بصرامة وقسوة، "حينما ينتصف 

القمر كبد السماء اليوم، ستكون تلك اللحظة هي الفاصل 

 لمصيرنا. سيكتمل حينها مصير ساللة عنقاء الظالم،"

 

اقترب مني بخطاه قائالً، "انِت من ستكونين بطلة الحدث 

د من وسيخلد اسمك كأحد اساطير هذه اللحظة، واري

 الجميع ان يشهد ذلك."

 

بالطبع سأكون بطلة المشهد، وانت يا ابي العزيز.. ستكون 

المشهد بذاته. فقط فاليظهر حلفاؤك اللعينين وبعدها 

 سأسلب منك احالمك وصبرك ومصيرك المشؤوم..

 

 ثم فالتخلد انت وهم.. في الجحيم.

 

شعرت بنظراتهم الموجهة لي، شعورهم بالخوف والرهبة 



. قلق.. خوف.. امل مقتول. يا لهم من مثيرين ازداد

 للشفقة.

 

استدرت التبع بيتراوس للداخل وسرعان ما تفرق الحشد 

من غير اي تمتمات او همس او اي حديث. بدوا ميتين 

 للغاية.

 

دخلنا قصره االسود سرنا بممراته المظلمة ذات التصميم 

ن الدقيق والقديم بصمت ولم يكلف نفسه عناء شرح الى اي

 نتجه، بينما ابتسامته المظلمة لم تختفي من على شفتيه.

 

سرعان ما توقفنا امام احد الحجرات الكبيرة ليفتح الباب 

شخصان يقفان على كال جانبيه.. اعتقد بأن نظام حارسي 

 فتح االبواب منتشرة في كل مكان.

 

 



سرنا للداخل اللمح ثالثة اشخاص بالداخل. رجلين، 

لم اره من قبل.. قوته تتساوى مع قوة احدهما الفا مستذئب 

لوكا.. اما االخر كان مصاص دماء شبيه للغاية بملك 

مصاصي الدماء ذاك.. خائنين؟ يال القرف.. سأستمتع 

 بالتخلص منهما.

 

نظرت ببرود مظلم للشخص االخير واستطعت رؤية 

رجفة جسدها ما ان رأتني لكنها سرعان ما ابتسمت 

 از.بغرور وهي ترمقني باستفز

 

ماذا لدينا هنا؟ الخالة طويلة اللسان.. كم هذا مبهر. قدرة 

االشخاص على االنجراف بمشاعرهم وخيانة اصلهم.. 

 اشعر باالشمئزاز للقرابة التي تجمعنا.

 

نطق مصاص الدماء ذاك بقلة صبر، "اخيراً انت هنا، 

 قتلني فضولي الرى وريثتك تلك."



، "اهذه هي؟ رمقني المستذئب بحاجبين معقودين بغضب

 لما رائحة ذلك االلفا تفوح منها؟"

 

تجاهل بيتراوس حديثهما قائالً ببرد مظلم وفخور، "نعم 

 هي، كاناليا ايلوود.. وريثتي وتضحيتي.."

 

قهقهت كاترين بصوت مكبوت بسخرية لتنظر لي قائلة 

باستفزاز وسخرية اكبر، "عزيزتي كاناليا اتمنى لِك موتاً 

لشعور بالخوف.. انه لمصلحة والدك هنيئاً، ليس عليِك ا

وساللتك ولنا بالطبع.. لذا ضحي بنفسك بصدر رحب 

 حسناً؟"

 

فكرت للحظة بانتزاع رأسها عن كتفيها واراهن بأن ال 

احد ممن هنا سيبالي لكن ال، هذا سهل وسريع للغاية. اريد 

رؤية الخوف والرعب يخرجان من عينيها حينما تخسر 

لق جسدها المقرف على احد كل شيء.. ثم حينها سأع

االعمدة لتنزف من اطرافها المقطعة الى ان تموت، ولن 



 تجد اي احد لتستنجد به.

 

بادلتها بصمت وابتسامة ازالت مالمحها الساخرة في 

ظرف ثانية. سأستمتع بكل دقيقة من ذلك عزيزتي .. ثقي 

 بي.

 

Σ(･o･;)Σ(･o･;)Σ(･o･;) 

----------------------------------------- 

 

وكهدوء ما قبل العاصفة سار بخطى ثابتة بطيئة ال تسمع 

ناحية تلك الغرفة. اياً كان الشخص بداخلها فقد انتى كل 

 شيء بالنيبة له.

 

صمتت خطواته مثبتة نفسها لثواٍن امام الباب. مد يده بقلب 

لالمام مسبباً صلب للمقبض، ثم فتحه بهدوء ليخطو خطوة 

 سكون من كان بداخلها.



 

توقفت عن البحث المستميت بداخل غرفة اليكساندر 

المبعثرة للغاية ما ان شعرت به، لتعلم قدر الغباء الذي 

 وقعت به.

 

ادركت انها وقعت بمكيدة ما ان وقعت قدمه لداخل الغرفة 

وصدمت رائحته التي لطالما احبتها وحاولت استعادته 

 ا بفشل.لتصبح فقط له

 

توقفت عن البحث لتستقيم بوقفتها من غير ان تستدير له. 

ليصلها صوته البارد القاسي مسبباً الماً مبرحاً بقلبها، 

 "أكانت خيانة اليكساندر بهذه السهولة بالنسبة لك؟"

 

هي تعلم بأنها المته للغاية حينما هجرته بقسوة الجل 

وحينما  رفيقها وحين هجرته مجدداً حينما مات رفيقها

 احتاجها للغاية بعد ان غادر والده..



ادركت ذلك ولن تنكر انها لم تهتم في بادئ االمر. حينما 

عادت مجدداً بعد عودة اليكساندر للقطيع بمدة، ارادت 

استمالته واغراءه للعودة لها لكنه كان صلباً للغاية. لكنها 

 لم تظن بأنه...

 

ة باستنكار، "هل اخرجت نفساً ساخراً لتتجاهل سؤاله قائل

 تكرهني لهذه الدرجة لتشك بأنني سأخونكم؟"

 

"ايفيلين، انا ال اكرهك.. ال احبك.. ال اراِك من االساس. 

انت شخص طويت صفحته منذ زمن بعيد، كنت اضع لك 

قدرا فقط النك شقيقة االلفا.. والنه لطالما ارسل اشخاصاً 

 لمكانك ليطمئن عليك.."

 

بطيئة ونظرات قاسية وجهها لها، سار لوكا بخطوات ثابتة 

"لكنك لطالما شعرت بالغيرة منه النه يمتلك ماال 

تمتلكينه.. وبدل ان تقدمي حب اخيك هلى غيرتك فعلت 

 العكس."



 

استدارت بعينيه زجاجيتين مليئتين بالدموع لكنها لم تسقط، 

انعقاد حاجبيها دل على مدى ضيقها وغضبها لترد محاولة 

خ، "صحيح انني لم اكن اختاً جيدة له انكار كل ذلك بصرا

ابداً.. لكن ذلك ال يعطيك اي حق لتشك بي وتنعتني 

 بالخيانة.."

 

قاطعها لوكا بتعابير غاضبة منقبضة ارسلت القشعريرة 

بكل انحاء جسدها، "اكتشفنا االمر بالفعل.. ما فعلته 

باوفيليا وكارال.. استخدامهما لتجسسك على القطيع، وامر 

كساندر لشيء محض كذب ال يعلمه سوى انا اخفاء الي

 وكارال ."

 

اخرجت ضحكة ساخرة لتقول، "ولما تشك بي انا؟ لما ال 

 تشك بكارال؟؟ ام ان مشاعرك الغبية العمياء المتغي..."

 



قبض لوكا بقوة وقسوة فمها مصمتاً اياها قائالً بغضب 

عارم، "اتظنين بأن شخصاً بريئاً ككارال بالكاد يمسك نفسه 

 ن الثرثرة سيفكر بتلك القذارة.. "ع

 

نظرت له ايفيلين بألم لتسقط دموعها اخيراً معلنة سقوط 

دفاعاتها. دفعت يده مبتعدة خطوة للخلف لتقول بغيرة والم 

 كبيرين..

 

"كان يجب علي قتلها بدالً من القاء سحر اسود عليها.." 

اقتربت لتهمس بابتسامة بين دموعها، "كان يجب ان اذيقك 

 ذقته ربما كنت لتعود لي حينها.. ما

 

همست ايفيلين بكلمة غريبة لتبدأ بالتالشي.. وقبل ان 

 تختفي قالت مسببة اتساع صدمته وألم قلبه اضعافاً..

 

 " كان يجب ان اقتل رفيقتك.."



 

 

----------------------------------------- 

 

 ❤مراحب 

 

بعرف اني وعدتكم فبارت طويل وهذا ليس بطول 

اعذروني.. حذف نصفه عن طريق الخطأ سأضيف الجزء 

المحذوف من هذا لبارت يوم السبت بعد ان اعيد كتابته 

 اليوم..

 

 اخبروني برأيكم بالبارت؟

 

 كاناليا وشخصيتها الجديدة؟ ماذا ستفعل بهم برأيكم؟

لوكا وكارال! اتضح بأنهم رفيقين.. ما رأيكم بما فعلت 



 ايفيلين؟

 

ل احداث كثيرة وحاسمة.. كنت اخطط البارت القادم يحم

 هو االخير لكن... ٥٠سابقاً بأن يكون البارت 

 

احد القراء ارسل لي نقدا جميالً لروايتي، وجعلني افكر 

مرة اخرى بأنهاء روايتي هذه.. النني من بداية كتابتي لها 

كنت اريد اضافة اشياء عدة لها ووصلت لهنا ولم افعل 

ر التي تتعلق بكانا واحب اضافتها وخاصة االمو

واليكساندر ولحظاتهم القليلة معاً.. وعن شخصياتي 

الثانوية المسكينة التي كان يفترض ان يحملو جزءاً اكبر 

 من الرواية لهم...

 

ما رأيكم بذلك؟ هل انهيها ام اطيلها؟ سأحترم رأي الجميع 

 ❤واخذ برأي االغلب

 



 وبس

مشابه  كارال.. رفيقته! اخبره مارك بأن سحراً اسود

الوفيليا بداخل كارال ومهما كان ذلك فقربه من كارال بهذا 

الشكل الغريب يسبب الماً شديداً لكارال... هذا يفسر 

 االمر... المها.. بسببه.

 

هو توقع انها فعلت ذلك بها بسبب تمثيليتهم.. لم يظن بأنها 

 فعلت ذلك منذ زمن بعيد..

مت ودون حدق بالمكان الذي كانت تقف به ايفيلين بص

 حراك، وكل انش من جسده يأبى تصديق ما فعلته به..

 

مهما وصلت غيرتها ال يمكن ان تحرمه من رفيقته 

المقدرة؟ اعني هي الشخص الذي قرر التخلي عنه وليس 

 العكس.. من الظلم ان تفعل ذلك له..لهما..

 

غزت ذكرياته مع كارال عقله على الرغم منه. ومن بينها 



ايجاد اي واحدة تدل على انجذابهما  جميعها، لم يستطع

لبعضهما.. لطالما شعرا بأن االشياء الرومانسية والعالقات 

 الغرامية بينهما يستحيل ان تحدث.

 

كارال ولوكا كالنار والماء، يتشاجران باستمرار كلما تحدثا 

لبعضهما، الجميع يعلم عالقتهما المكهربة هذه. الثرثارة 

 اخبات.المزعجة وكاره الفتيات الص

منذ اللحظة االولى التي رأيا بعضهما بها وعالقتهما 

مكهربة يقف كل واحد منهما لالخر على ادق التفاصيل. 

وربما لو شعرا منذ البداية برابطتهما ربما.. ربما كان 

االمر مختلفاً االن.. ربما كان ليجد احداً يقف بجانبه يسانده 

 حينما مات والده واختفى صديقه..

 

عادالً.. لما فعلت له هذا؟! لقد كان مخلصاً لها هذا ليس 

حتى النهاية.. حاول مساعدتها حتى بعد ان تخلت عنه 

الجل رفيقها.. الم يأنبها ضميرها حينما تذكرت كل ما 

 فعله ألجلها؟



 

 الم تستطع تركه يحظى برفيقته على االقل؟

 

لمعت عيناه والن حاجباه بألم كبير غزا قلبه، رغم كونه 

واحد اقوة رجال اليكساندر.. اال ان هذه كانت القشة  البيتا

التي قتلته.. يشعر بألم كبير يقطع قلبه، وبالكلمات تعلق 

 بحلقه جاعلة من التنفس امراً صعباً.

 

سمع خطواتها القريبة، لتسقط دموعه من عينيه. مال نحو 

االسفل بجسده بأكمله، ليرفع يديه ممسكاً برأسه مخفياً 

 وجهه لالسفل.

 

وقفت كارال عند الباب تلهث بقوة قائلة، "ارجوك اخبرني 

 انك امسكت بتلك اللعينة.."

نظرت لوضعيته الغريبة تلك وصمته المخيف، لم يجبها 

بل بقي متسمراً بغرابة هكذا مكانه. حركت عينيها حول 



المكان تبحث عن اي جسد مرمي او اشالء ربما، هذا ما 

 اث مبعثر.ساور عقلها لكن ال شيء.. فقط اث

 

تنهدت بغيظ كبير لتخطو ناحيته بغضب قائلة، "هل تركت 

تلك العاهرة تهرب؟ لقد القت علي سحرها االسود وعلى 

اوفيليا وخانت االلفا، كيف تتركها ته..." تصنمت مكانها 

 ما ان وقفت امامه..

 

لوكا.. يبكي؟ اتسعت عينيها بصدمة ولجم لسانها، ارتعشت 

يغزوها. رغم انها ال ترى وجهه اطرافها وشعرت بالذعر 

اال ان دموعه تسقط على االرض كقطرات الندى محدثة 

 صوتاً رفيعاً بالتحامها باالرض.

 

 

تملكها القلق بسرعة، فهي بحياتها كلها لم ترى لوكا يبكي 

ابداً، حتى حينما علم بموت والده لم يبكي بل بقي قوياً او 



 على االغلب يتصنعها الجل عائلته.

علت لك شيئاً؟ هل القت سحرها االسود عليك؟؟ اين "هل ف

 تتألم؟" سألت بذعر وهي تقترب منه لتجثو امامه.

لم يجبها ولم يتحرك، لتمد كلتا يديها لوجهه. ابعدت يديه 

لتمسك وجهه بكلتا يديها وترفعه نحوها. "واللعنة ماذا 

 فعلت لك.."

 

توقف كالهما للحظات ينظران لبعضهما من غير اي ردة 

فعل، سرعان ما توترت كارال بغير ارتياح لما فعلته. لكنه 

 فجأة سحبها ناحيته ليضمها بقوة لتشعر هي بصدمة.

 

لم تعلم ماذا تفعل لكنها لم تبتعد، فهو بدى كأنه يحتاج لهذا 

العناق بشدة. سرعان ما تحولت عيناها لنظرة حزينة 

 فارغة، هذه المرة االولى التي ترى لوكا بهذا الضعف..

 اياً كان ما فعلته به ايفيلين ستتأكد ان تدفع الثمن لهذا.

 



:(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀): 

----------------------------------------- 

 

~Canalia )كاناليا( 

 

اخذت حماما. بارداً كما يبدو انهم ال يمتلكون غير المياه 

 .المثلجة هنا، وهذا ال يزعجني فهو منعش للغاية.. ال يهم

خرجت وانا ارتدي شورت مطاطي وقصير وايضاً اسود 

ككل شيء في هذا المكان، وحمالة سوداء. اتجهت ناحية 

الفستان االسود الموضوع على السرير المسكه باطراف 

 اصابعي وارفع احد حاجباي باستنكار.

 

يا له من اب مراعي، يريدني ان اكون جميلة حينما 

وعي في اي ثانية. يضحي بي... تأثرت بشدة، ستسقط دم

اتمنى ان يكون بدوره بحلته الكاملة، ليتذكره الناس وهو 

 متأنق.



 

ابتسمت ابتسامة جانبية الرتدي الفستان االسود، يصل 

طوله العلى ركبتي بقليل، ناعم ومناسب تماماً لجسدي.. 

 بحماالت رفيعة من االعلى تاركاً ذراعاي مكشوفتين.

 

لغاية." استدرت بخفة ورائي "يا اللهي انستي، انِت جميلة ل

لمصدر الصوت بال اهتمام. كانت فتاة صغيرة ال تتجاوز 

الثالثة عشر، ترتدي فستان رمادي طويل وذو اكمام بدى 

كثياب الخدم لكن ارقى بدرجة. كانت تنظر لي بعينين 

متأللئة وشعرها االسود القصير منفوش بخفة معطياً اياها 

 مظهراً لطيفاً كالجراء.

 

تها بملل لتكمل بسعادة غريبة حينما فعلت، "هل تجاهل

 اغلق سحاب فستانك؟"

اجبت بال اهتمام، "ال داعي لذلك." نظرت لي باستغراب، 

الكمل بهمس مخاطبة نفسي، "اغلقوها.." اتسعت دهشتها 

ما ان خرج رماد اسود ليلتف حولي مشكالً دوائر لتتراجع 



 خطوة للخلف.

 

ليتالشى ظالمي شيئاً أُغلق سحاب الفستان من الخلف 

فشيئاً كالضباب. عم الهدوء لثواني لتصرخ فجأة بحماس، 

 "مذهل.."

 

نظرت لها بال تعابير، ما خطب هذه الصغيرة؟ توترت من 

نظراتي لتنظف حلقها مقتربة بخطوات منظمة مدروسة 

منحنية بخفة قائلة، "انستي، ربما هذا لن يكون مهماً لك 

دمتك،" رفعت رأسها لتبتسم لكن ادعى راشيل، انا هنا لخ

 وتكمل، "ارجوِك اجلسي على الكرسي ألجفف شعرك."

 

 

جلست على الكرسي امام المرآة بال اي تعابير، لتقترب 

هي وتقف خلفي ممسكة بمنشفة صغيرة، وتبدأ بتجفيف 

 شعري بلطف واحتراف.



اتجهت عيناي النعكاسي مبتعدة عن هيئتها، كان شعري 

ل لالشقر، وبعض خصالته تلونت طويالً ذو لون بني مائ

 باالسود الداكن.

 

متى اصبح شعري بهذا الشكل؟ شعرت بالغرابة لعدة 

ثواني لكنني تجاهلت االمر النقل تركيزي لعيناي، كانتا 

زرقاوين لكنني استطعت لمح خطوط ذهبية امتزجت 

بعشوائية معهما.. اال يبدو هذا غريباً! هل هذا بسبب 

 تحولي لمجنحة؟

 

ابتسامتي، يبدو انني احمل قدراً من القوة كنت اتسعت 

اجهله.. هذا يفسر رغبة بيتراوس الشديدة بتسليمي اياه 

 قوتي.

 

هو ال يستطيع اخذ قوتي اال بإرادتي وحدها، هل هو حقاً 

يظن اني سأسلمه قوتي هكذا؟ من الغباء الثقة باالخرين 

 هكذا! اال يبدو امره مريباً!!



 

اشيل قائلة وهي تسرح اخرجني من شرودي صوت ر

شعري، "انستي.. لديِك شعر جميل للغاية، بشرتك بيضاء 

وعيناك جميلتان للغاية اال تظنين..." بدت مترددة للغاية 

الكمال كالمها لكنها اكملته على حال، "انه من الظلم ان 

 تضحي بنفسك أل.."

 

قاطعتها ببرود، "هذا ليس من شأنك يا صغيرة." حسناً، 

لها من جريئة صغيرة تخرج من حفنة جبناء حسناً.. يا 

كهاؤالء. ان سمعها احدهم فلن تكون نهايتها فحسب، بل 

 وعائلتها بأكملها.

 

حدقت بانعكاسي لمدة متوقفة عن تسريح شعري لتقول 

بصوت عميق بينما خلى وحهها المدور من التعابير، "انت 

 مختلفة عنه."

 



ير ارسلت نظرت لها عبر انعكاس المرآة القول بتعاب

 القشعريرة لجسدها، "هل انت واثقة؟"

رغم شعوري بخوفها اال انها ردت بتناقض معه، "مهما 

كنتما انت والسيد لوكاس قاسيين، ال زلتما تتعامالن معنا 

بمنطقية وطريقة جيدة حتى ان اخطأنا.. مهما سيطر 

عليكما ودفعكما لفعلل اشياء سيئة، ال يمكنه زرع قسوته 

 و االخرين.."بتصرفاتكما نح

 

وقفت لتتراجع الخادمة عدة خطوات بقلق، امسكت بربطة 

شعر كانت اماميي، ألخلل اصابعي بشعري واربطه 

 لالعلى ليتدلى بطوله لالسفل.

 

استدرت لها ببرود النظر لها بال مشاعر، اقتربت ليزداد 

ارتجافها لتغمض عيناها بقوة، همست بقرب اذنها ببرود، 

الصمت؟ ربما تخسرين رأسك  "الم يعلمك والداكِ 

 بالمستقبل بسبب فمك هذا."

 



فتحت عيناها بصدمة، لتتجمد مكانها، وسرعان ما بهتت 

مالمحها لتصبح بال تعابير، واختفى لمعان عينيها بلمح 

البص لتنظر للفراغ قائلة، "ال لم يجدا الوقت ليفعال، قتلهما 

 الملك قبل حتى ان ادرك العالم.. انا حتى ال اتذكر

شكليهما.." نظرت لالرض مكملة، "االشخاص المحكوم 

عليهم بالفشل او بقتل عائالتهم يعملون كخدم في قصره، 

وكل حقوقهم ككائنات حية قد سلبت ال بل... ال يوجد فرق 

 هنا ان كنت خادم ام ال الجميع يعامل كأنه ال شيء."

 

رفعت عيناها الداكنة نحوي لتقول بنبرة مهزوزة، "سيكون 

 معرفة على االقل بأن حاكمنا المقدر التالي، كان جميالً 

ليكون الطف من الحالي.. وال يهمني ان سمع ما اقوله، 

 فال يمكنه قتل من مات بالفعل."

انحنت بذات تعابيرها الفارغة لتتجه للخارج. حككت 

رقبتي الرفع كتفاي بقلة حيلة. اتجهت للمرآة النظر للمرة 

 سي، ابتسمت الستدير.االخيرة قبل ان اخرج ألنعكا

 



توقفت احدق به بصمت، كان يقف عند الباب بتعابير 

مضطربة. "كانا.." نطق اسمي بهمس وقلق، نظر لعيناي 

 الخاليتان ليدرك انه تأخر بقدومه بالفعل.

 

ابتسمت ببرود الردد، "لوكاس." اخرج نفساً غير مصدق 

بينما لمعت عيناه. تجاهلت تعابيره التي انكمشت بضيق 

 قول بذات ابتسامتي، "اال ابدو جميلة بهذا الفستان اخي."ال

 

اقترب ببطئ عاجزاً عن الكالم، وما ان وقف امامي حتى 

رفع يديه مكوباً وجي بينهما قائالً بهمس، "كانا، علينا 

الخروج من هنا.. ربما ال يبدو االمر مهماً االن لكن سنجد 

 حالً لما فعله بك.. بمشاعرك.. اعدك.."

 

ت بيديه النزلهما قائلة بسخرية، "لما المشاعر بهذه امسك

االهمية؟" ابتعدت خطوة عنه قائلة، "ربما يبدو االمر من 

ناحيتك مأساوياً لكنه بالنسبة لي مثالي.. الشيء الوحيد 

الذي كان بيتراوس صادقاً بشأنه هو ان المشاعر ضعف، 



اشعر انني االن افكر بطريقة صحيحة وال شيء يثقل 

 . افعل ما ارغب بفعله بال ندم او مشاعر غبية."كاهلي.

 

عبس اكثر ليقول بعينان دامعتان، "كانا ارجوِك، انا اكثر 

شخص يعرفه.. ال يمكنني تركك بجانبه ومساعدته لن 

تجلب لِك اي منفعة، في اللحظة التي تسلمين بها قوتك له 

ستموتين.. قوتنا جزء ال يتجزأ من ارواحنا.. انت لست 

 ن وستفهمين الحقاً ما نحاول فعله."نفسك اال

 

رفعت حاجباً لتتسع ابتسامتي قائلة له، "ومن قال بأنني 

 سأساعده؟"

 

غزت الدهشة كل انش من وجهه، وكل ما استطاع 

 اخراجه كلمة واحدة، "ماذا؟"

"انظر لي، انا افضل نسخة مني االن. من قال بأن من يفقد 

ذلك لكنني لست مشاعره سيتحول آللة مطيعة؟ ربما انت ك



انت اخي المسكين.." اقتربت الهمس له بابتسامة باردة، 

 "ولن اغادر هذا المكان حتى انهي كل ما اريد فعله."

 

"ما الذي ت.." قال بتعابير مصدومة قبل ان اقاطعه 

 بوضع يدي على وجهه، وفي ثانية اغلق عيناه ليفقد وعيه.

 

على لم يسقط جسده على االرض المساكي له، الضعه 

 السرير. بدأت احب بشدة قوتي هذه.

 

رمقت اخي بنظرة اخيرة قبل ان اتجه خارج الغرفة مغلقة 

الباب خلفي. "سايمون.." همست بأسم ذو الغمازات ذاك 

 ليظهر امامي في ثوان.

نظر لي بحزن لينحني قائالً باحترام، "اوامرك.." نظرت 

كد اال اتجاه باب غرفتي قائلة ببرود وأمر، "اعتني به وتأ

 يغادر هذه الغرفة حتى ينتهي كل شيء."

 



شعر باالستغراب لكالمي لكنه سرعان ما تجاهل االمر 

قائالً بسالسة، "امرك." ليقف امام الباب واغادر انا الى 

 مصير بيتراوس المحتوم.

 

"كاناليا!" توقفت قدماي مكانهما ما ان وصلني نبرة صوته 

للخلف بال تعابير التي اميزها من بين الجميع. استدرت 

النظر له ببرود شديد، "ما الذي يفعله االلفا اليكساندر 

 بنفسه هنا؟" انهيت كالمي بابتسامة باردة ساخرة.

 

عقد حاجبيه بضيق واضح ليقول بهمس وصلني، "لقد 

فعلها." خرجت قهقهة ساخرة من بين شفتاي لم استطع 

التحكم بها. "اوه ارجوك، ليس وكأن االمر سيشكل اي 

 فارق بالنسبة لك.."

 

سرت نحوه بتمايل وانا اكمل، "ال.. بل سيجعل هذا مهمتك 

 اسهل الن يفعل الفا؟" لم اتوقف حتى اغلقت المسافة بيننا.



وضعت يدي اليسرة على صدره احركها بخفة وببطء، 

 الهمس قرب وجهه بابتسامة، "فقط افعلها الفا، اقتلني."

 

الحائد في  امسك بخاصرتي بقوة ألشعر بظهري ضد

ثواني، وضع يده االخرى على الحائط بجانب رأسي 

ليهمس هو االخر بغضب واضح على تعابيره، "لم آتي 

 لهذا.. اتيت الستعادتك.. جميعنا فعلنا.."

 

اختفت ابتسامتي ما ان انهى جملته، جميعنا؟! من هنا 

ايضاً؟ تباً لهم هم فقط عائق. حسنا، لم يعد االمر مهماً 

 على اي حال.

 

رفعت يدي الضعها على جانب وجهه، اقتربت منه 

ليتصلب مكانه بتفاجؤ ألطبع قبلة بطيئة على شفتيه.. لكن 

هذا لم يشعرني بأي شيء، كيف كان يؤثر بي سابقاً؟! 

 ابتعدت اعبس بال مباالة.



 

شعرت بتلك االيفيلين فجأة، شعرت بسحرها وقد عادت 

كون االمر ابكر مما كنت اظن، لتتسع ابتسامتي. الن ي

 مثيراً جمعهما معاً؟!

 

وضعت يدي على صدره الدفع بخفة بينما رمقني بعينان 

مستغربتان، "تأخرت بالفعل الفا، من تحاول استعادتها 

بقيت في الهاوية." وبدفعة خفيفة مني له، ظهرت بوابة 

 سوداء خلفه ليختفي بها، ثم تختفي البوابة بسرعة.

 

ن اخر.. يا لها من طريقة ادخاله الهاوية وفتحها في مكا

 سريعة للتنقل. اهكذا يفعلها بيتراوس؟! ال يهم.

 

سيكون من الممتع مشاهدة رد فعلهما حينما يرى االلفا 

شقيقته هنا بزي العنقاء الممل الرسمي. لكن يبدو ان 

الوقت لن يسعفني يال االسف، على االقل هذا سيبقيه 



 منشغالً لباقي اليوم.

 

ಠ_ರೃ  ಠಿ_ಠ  ಠ_ರೃ 

----------------------------------------- 

 

قارب الوقت على وصول ذروته، وحل الظالم على 

 السماء وأوشك القمر على االكتمال.

 

وقفت امام احد التماثيل الحجرية فوق منصة حجرية 

لدهشتي ليست باللون االسود. وقف قريباً مني بيتراوس، 

وقفة منظمة وكل من جواسيسه وخونته قريباً من المنصة ب

 مسرورة بينما ترمقني الخالة العانس تلك بتشمت.

 

تجمع ساللة عنقاء الظالم في الساحة المقابلة للمنصة شيئاً 

فشيئاً بتعابير خالية وبعضها منقبضة وكأن نهاية العالم 

 على وشك ان تحل.



 

اقتربت الخالة العانس مني لتهمس بقرب اذني، "تأكدي ان 

وانت في العالم االخر.. لست متأكدة تتمني لنا حظاً جيداً 

انك لن تدخلي الجحيم لكن بكال االحوال تمني ذلك لنا." 

 ابتعدت تبتسم بغرور.

 

بادلته بابتسامة متكلفة الرد بسخرية، "ال تقلقي خالتي، 

سأدعو االله ان يربطك بأحد على وجه السرعة لكي ال 

ي تبقي عانساً، البد ان االمر صعب عليِك اعني.. انظر

 لي حتى وانا سيتم التضحية بي ال زلت مرتبطة."

 

قلبت تعابير وجهها مئة وثمانين درجة بغيظ كبير، "تسمين 

ذلك ارتباطاً، لقد تخلى عنك ما ان علم حقيقتك ال تغتري 

 بنفسك."

 

نظرت لها بملل، "على االقل تبادلنا القبالت.. هل قبلت اي 



 احد من قبل؟"

ها لكنها صمتت بال تصديق ادعيت الفضول وانا انتظر رد

وغيظ كبير ال تعلم ما تقول الكمل بأسف مصطنع، "يا 

اللهي، تؤ تؤ تؤ... هل تريدينني ان امنحك قبلة؟ ال بأس 

 معي فيبدو انك يائسة.."

 

فتحت فاهها بال تصديق وربط لسانها. ليصلنا ضحكات 

مكتومة، نقل كالنا انظارنا باتجاهها، وكان كال الخائنين 

ن. المستذئب ذاك ومصاص الدماء.. بالكاد االخري

 يمسكون انفسهم عن الضحك لتعلم انهما سمعا حوارنا.

 

قالت كاترين بغيظ، "سنرى من يضحك اخيرا، كاناليا 

 اوكونيل."

 

رددت على كالمها بابتسامة فحسب لترجع لمكانها بغضب 

 يكاد يخرج من اذنيها.



 

بتسم بكسل. تذكرت تلك االيفيلين ولم تكن موجودة هنا ال

هي ال تعجبني وكانت هذه اللحظة ستأتي عاجالً ام آجالً.. 

 لكنني لطيفة لذلك جعلتها اسرع.

 

"اين تلك الفتاة شبيهة االلفا اليكساندر؟" سأل فجأة 

المستذئب باستغراب الجيب بذات االبتسامة، "أمور 

 عائلية."

 

رمقني باستغراب وعدم فهم وسرعان ما تجاهل االمر ما 

 طق بيتراوس، "االن حان الوقت.."ان ن

 

 (⊙ن☉ ()⊙ن☉ )

----------------------------------------- 

 



وقف بصدمة ال يدرك ما حدث تواً. كان يقف امامها وهو 

االن فجأة في غرف ما. لكنه مدرك تماماً انه ال زال بذات 

 مكان عنقاء الظالم.

 

غريزته تجمد مكانه ما ان شعر بهالة مألوفة خلفه، كذب 

 لكن حاسة شمه اكدت له انها بالفعل خلفه.

 

استدار لينظر لها بعينان متسعتان لشدة صدمته. كانت هي 

االخرى تقف امامه بصدمة لظهوره المفاجئ هنا، كانت قد 

انتهت لتوها من ارتداء الزي الرسمي.. وأي زي رسمي.. 

 كان زيهم الرسمي.

 

لعلمه بهذه  علمت انه سيعلم بخيانتها، لكنها لم تحسب

الطريقة اي حساب. هي تدرك انها خانت ثقته رغم كل 

مشاعر الغيرة اتجاهه. تدرك انه عاملها بلطف حتى لو انه 

لم يبتسم بوجهها، وتذكرت انه لطالما اهتم بها حتى وهي 

 بعيدة عن القطيع.



 

لكنها ادركت كل هذا وخطأها الفظيع فقط حينما رأت 

راه يضعها. حتى حينما علم تعابير وجهه التي ألول مرة ت

 بأمر كاناليا لم تكن تعابيره هكذا.

 "اخي.."

"كان انِت؟" سأل باستنكار واضح بنبرة صوته، وتحولت 

تعابير وجهه فجأة للبرود، "انِت من كان يقل ما يحدث 

 له!! "

 

عقدت حاجبيها وكادت تبكي لكنها اجابت محاولة جعل 

دنا مقابل قوتي." موقفها صلباً، "نعم، قدم لي حياة وال

 ابتسمت ابتسامة باردة اال انها مهزوزة.

 

فرغت عيناه من المشاعر، ليبدو لها وكأنه ينظر لشخص 

غريب يراه للمرة االولى، "اذا تهانينا لك حصلت على ما 

 اردته."



 

فتح الباب فجأة ليظهر مايكل بسرعة قائالً بعجلة، 

ومنا "اليكساندر، جيد انني وجدتك. علم بيتراوس بقد

بالفعل، لوكاس مختٍف  هيكلر يقاتل بعدد كبير من الحرس 

 علينا الذهاب.."

 

صمت مايكل ما ان رأى ايفيلين، ليقول بهدوء ما ان فهم 

 الموقف، "سأنتظرك خارجاً." وخرج مغلقٍا الباب خلفه.

 

 "هل ستقتلني؟" سألت ايفيلين بهدوء.

 

ا بقسوة، "في استدار اليكساندر ناحية الباب ليفتحه قائالً له

هذه اللحظة قد ماتت اختي الصغرى، في المرة القادمة 

التي اراك فيها.. سأقتلع رأسك." اقشعر جسدها لما قاله، 

 بينما ازدادت هالته اضعافاً لوصول غضبه لذروته..

 



وما ان خرج حتى انهارت هي على االرض. لماذا لم 

يقتلها؟ لماذا عفى عنها؟ لما يتصرف هكذا حتى على 

لرغم من طعنها له بظهره. انهمرت دموعها بغزارة، لقد ا

 ذهبت بعيداً بالفعل وال يمكن اصالح اي شيء.

 

حكمت على نفسها بالفشل، منذ اللحظة االولى التي قررت 

 بها الرحيل عنهم.

 هي انتهت. وهذا جعلها تفكر ان استحق انتقامها كل هذا؟!

 

o(ㄒoㄒ)o(ㄒoㄒ) 

----------------------------------------- 

 

~Canalia )كاناليا( 

 

ما ان نطق بيتراوس ذلك، حتى ساد الجو التوتر الشديد. 



استدار ناحيتي ليومئ لي واضعاً كفه على كتفي البتسم 

 بتكلف له.

نظر للرجل الذي يقف امامي ليومئ له ايضاً. كان غريب 

وهاالت شديدة السواد  االطوار امامي يرتدي زياً غريباً،

تحتل اسفل عينيه ليبدو كأنه هيكل عظمي. وكان كبيراً 

 للغاية.

كم عمر هذا العجوز؟ هو عنقاء ظالم، لكن التساءل كم 

 عاش ليبدو بهذا الكبر.

 

قاطع افكاري قائالً بأمر، "انحني على قدميِك." ها؟ رفعت 

احد حاجباي بملل ليعيد ما قاله بيتراوس بسرعة وقلة 

 ر، "كاناليا انحني."صب

 

قلبت عيناي بملل ألنحني، اكمل العجوز بصوته المتهالك، 

"كاناليا ايلوود، سليلة عنقاء الظالم ووريثتها. في هذا 

الوقت المقدس وتحت القمر المكتمل وامام عيون وشهادة 

كل شخص هنا، ستهدي قواها لوالدها الملك بيتراوس 



 ايلوود... "

وحاجب مرفوع لهذا المجنون  رفعت عيناي احدق بغرابة

امامي، بينما تحولت كلماته المفهومة لطالسم اخرى.. هل 

 هذه طقوس من نوع ما. يال الهراء.

 

فجأة شعرت بقوتي تخرج وتزداد، نظرت ليداي. خرجت 

اظافر سوداء من يدي اليسرى ليبدأ السواد من احتاللها 

بينما ظهر على معصم يدي االخرى رموز ذهبية كخاصة 

 ليكسير.ا

 

شعرت بجناحاي يخرجان وما ان نظرت لهما كانا يختلفان 

باللون كذلك اليوم تماماً.. انا اتحول.. انه يخرج ذروة 

قوتي قبل ان اتخلى عنها.. شكرا مقدماً سهلت علي 

 مهمتي. واستطعت الشعور بصدمة من حولي ودهشتهم.

 

ين "االن بكلماتك يا سليلة المجنحين وعنقاء الظالم، ستقدم



تضحية غالية لهدف والدك العظيم، اعيدي.. اعطي قواي 

 للملك بيتراوس."

 

رفعت رأسي انظر له، "انا كاناليا ايلوود.. كما لو انني 

 سأفعل."

 

اتسعت عينا العجوز امامي كما بيتراوس وقبل ان يجد 

الوقت لردة فعله، وبحركة سريعة كان رأس العجوز 

 يتدحرج على االرض...

 

 

 

 

----------------------------------------- 

 



 ��مراحب 

 

 بارت طويل ما رأيكم به؟

 

رأيكم بما فعلته كانا بلوكاس، وكالمها عن كونها االن 

 افضل نسخة من نفسها؟

 

هل تظنون ان ما ارسالها الليكساندر عند شقيقته فجأة 

 تصرف سيء؟ من شعر بالحزن عليه؟

 

ذية شقيقته في تلك اللحظة، اليكساندر حتماً لم يستطع ا

لكنه اقسم لها بأنه سيقتلها ان ظهرت امامه مجدداً. من 

توقع ان يترك شقيقته وال يقتلها؟ هو حتماً كان يعتبرها ما 

 تبقى من عائلته وتصرفها كان انانياً.

 



لوكا وردة فعله، حينما اخبرته ايفيلين عن كون كارال 

كل من كاال  رفيقته؟ برأيكم هل سيجد طريقة لتخليص

واوفيليا من السحر االسود؟ فكما يعلم الجميع السحر 

 االسود ال يمكن التخلص منه سوى بالموت!

 

وأخيراً، كاناليا وبداية الملحمة التي بدأتها في نهاية 

التشابتر.. توقعاتكم لها؟؟ وهل ستعود كانا بمشاعرها 

 كالسابق؟ ام ان االمور ستتجه لالسوء فقط؟

كان بأكمله، ووجوه جميع الحاضرين ساد الصمت الم

تجمدت بصدمة بينما رأس العجوز مرمي امام اقدام 

 بيتراوس.

 

اتسعت ابتسامتي وحاولت اال اضحك واخرب هذا الجو 

الممتع، لكنني فشلت القهقه بسخرية واستمتاع. اظلمت 

 تعابير بيتراوس ليرفع عينيه المظلمتين نحوي.

 



هم للخلف بسبب هل يفترض بي ان اخاف؟ تراجع بعض

هالة بيتراوس المخيفة.. حسناً، اظنه يتوقع مني ذلك، لكن 

ال يمكنني المساعدة جسدي ال يرتجف.. حتى رغم هذا 

 الفستان الخفيف.

 

رفعت اصبعي السبابة في الهواء ولوحت بخفة برفض، 

"تؤ تؤ تؤ، ال تضع هذه المالمح على وجهك والدي، انها 

لم الجميع سنك ال تفعل." تجعل تجاعيد وجهك تظهر.. سيع

رن صدى صوتي في المكان بينما ازداد التوتر في الجو 

 بسبب ما قلته.

 

زادت هالته اكثر لينطق بنبرة غاضبة مخيفة لكن ليس لي، 

 "ما الذي تظنين نفسك تفعلينه؟"

مططت شفتاي باستغراب مصطنع، "اليس االمر واضحاً 

 كفاية؟"

ضحة للغاية، زاد غضبه لدرجة ان عروقه اصبحت وا

سينفجر الرجل ان لم اجبه. ابتسمت بلطف الرد، "لماذا 



تحديداً يجب ان اضحي بنفسي ألجلك؟" كان اكثر سؤال 

 منطقي ، لكن رغم ذلك معظمهم تفاجأ بما قلت.

 

"انِت ابنتي، قدرك ان ترفعي من شأن والدك." رد 

بيتراوس بغضب وبدى انه يجد الكلمات التي تخرج من 

 لسبب ما.فمه منطقية 

 

خرج نفس ساخر من شفتي لتزداد ابتسامتي الباردة، "ومن 

حدد هذا القدر؟ انت؟ بيتراوس.." توقفت لثانية اللوح 

بيدي مصححة كالمي، "بيتر عزيزي، العالم ال يدور 

 حولك."

 

ابتعدت بسرعة من مكاني ما ان لمحت تحرك يده. وفي 

تشتعل ثوان كان يقف بالمكان الذي كنت اقف به وذراعه 

 لهباً اسود اللون.

ازدادت ابتسامتي ألسأل بسخرية، "هل كنت بطيئاً هكذا 



 دائماً؟"

خرجت الكلمات من فمه كالسم، وإن كان للكلمات اي كتلة 

فعلية لكانت االن اخترقت رأسي مخرجة جمجمتي منها. 

"يبدو انك لم تقضي وقتاً كافياً بالهاوية." كان كالمه اشارة 

هناك ألتلقى 'العذاب الالنهائي' الى ان الى انه سيعيدني 

 اعود لرشدي واطيعه.

 

"هل اخبرك احدهم بأننا نفقد عقولنا مع مشاعرنا؟ ايضاً، 

لم يكن الوضع بذلك السوء هناك لما تهول االمر؟" صحت 

 بسخرية.

 

اصبحت عيناه سوداء بأكملها، وظهر جناحاه االسودان 

كة خلفي وفي ثواني كان قد تحول بالفعل. شعرت بحر

ألعلم ان خونته حاصروني من الخلف بينما هو من 

 االمام.

 



 ااه ارجوكم.

فجأة وقع جسد المستذئب ارضاً بينما مصاص الدماء ابتعد 

بسرعة ينظر خلفه بذعر. "يبدو انني فوت بداية الحفل." 

صدح صوت هيكلر المكان من خلفي وشعرت به يحدق 

ة ومن دون اي اتجاهي لثوان قبل ان ينظر لبيتراوس بقو

 خوف.

 

نظرت لبيتراوس بسخرية، حسناً كنت سأرسلهما للهاوية 

بينما اراقب تعابير وجه بيتراوس لكنه سبقني بالفعل. 

تقدمت من بيتراوس ببطئ قائلة بدرامية ساخرة، "ما هو 

شعورك وانا احطم كل احالمك وصبرك وتضحياتك في 

 لحظة ابي العزيز؟"

من بين اسنانه، "هل تظنون قبض يديه بقوة وغضب قائالً 

االنقالب الصغير هذا خطوة ذكية؟ انتم في عريني وحتى 

مع ثالثة اضعاف عددكم لن تستطيعوا الفوز." ابتسم في 

نهاية كالمه ببرود وقسوة بيمدنما رفع يده بثقة وتكبر 

 يخاطب كل عنقاء ظالم هنا، "اقتلوهم.. جميعاً."



يعطي امره حدق بي ببرود وابتسامة على وجهه وهو 

هذا. يظن انني اقاتل بثقة عمياء انه لن يستطيع التخلي عن 

 احالمه ولن يقتلني. اما لست خائفة من الموت بيتراوس.

 

ارتبك معظم عنقاء الظالم في مكانهم بينما االخر تقدموا 

ناحيتنا بوجه متصلب. ادرت رأسي النظر لهم ليتصلبوا 

مة بيتراوس قائالً مكانهم غير متقدمين اكثر. لتختفي ابتسا

 بقسوة، "لن اعيد كالمي.. اقتلوهم."

 

عم المكان الصمت المتوتر للغاية لتتقدم فجأة المدعوة 

راشيل وتقف بجانبي لتنظر الي وتبتسم ثم حولت نظرها 

لبيتراوس لترمقه ببرود رغم ان شعور الخوف نمى 

بداخلها. وسرعان ما فعل مثلها عدة اشخاص.. رغم 

 فة.اطرافهم المرتج

 

ابتسمت بسخرية القول، "هم ليس عليهم ان يعانوا اكثر 

مما فعلوا بعد االن. اتظن بأن اي فرصة لتخلص من 



حكمك سيتجاهلوها فقط.. بيتر هذا ما يدعى حقاً 

 باالنقالب، اال تظن؟"

 

ومع كلماتي هذه التي بدى انها اخترقت شيء داخلهم 

القول بأن  توقفوا بمكانهم غير مطيعين امر بيتراوس. علي

موقف راشيل ساعد.. لكن ال يهم لن يستطيع قتلي حتى لو 

 انهم لم يطيعوه.

 

عقد بيتراوس حاجبيه بقوة وعينيه اخرجت رعباً وقسوة 

اكثر مما فعل في اي وقت سبق. وغضبه استطيع القول 

 بأنه وصل اوجه.

 

لكنه سرعان ما هدأ ليقهقه بال اي روح فكاهة. "حسناً 

 اذا بمحوكم جميعاً." حسناً، لن امانع

عقدت حاجباي بحذر، كنت اعلم انه ذاك النوع من 

 االشخاص الذين لديهم خطة ب دائماً.



وقف خلفه كل من مصاص الدماء الذي وضع يديه في 

 جيوبه بتعابير منزعجة والخالة المذعورة تلك.

رفع بيتراوس يده عالياً بابتسامة باردة على وجهه، 

ذاً." وقبل ان يفعل اي شيء، "مرحباً بكم في جحيمي ا

تحركت بسرعه امامه ممسكة بيده بقوة بخاصتي المليئة 

 برموز المجنحين.

 

لمحت التفاجؤ يغزو تعابيره، الهمس "ليس بهذه السرعة." 

 وبيدي االخرى رفعتها بحركة سلسة سريعة بنية قطع يده.

 

لكن كما توقعت منه وجه يده الحرة ناحية قلبي ناوياً 

 تراجع للخلف عنه بعد ان احدثت قطعاً بيده.اخراجه. ال

 

لم اترك له اي فرصة ليلتئم جرحه التوجه نحوه مجدداً، 

لكن مصاص الدماء ظهر امامي فجأة موجهاً مخالبه ناحية 

 رقبتي.



 

امسكت يده الكسرها بال اي جهد ليصدح صراخه المكان، 

احكمت يدي االخرى على رقبته ليزداد صراخه بشدة 

 ولي.ارعب من ح

 

الدفع جسده ليسقط ارضاً بينما ال زال يتلوى الماً 

 وصرخاته تكاد تمحى من حنجرته لشدة علوها.

امسك بيتراوس رقبتي فجأة، ليوجه اظافره السوداء كالفحم 

ناحيتي بسرعة، لكن رمادي االسود اوقف يده كانه فوالذ 

ليتراجع جسدي للخلف كردة فعل، بينما من الواضح من 

 ه انه لم يتوقع ذلك.تعابير وجه

 

 صاح.. لست الوحيد المظلم هنا.

 

لعن بين انفاسه وللحظة ظننت انه سيكمل قتاله معي، لكن 

لألسف لم يفعل، فمن الواضح ان الطرف االقوة هنا هي 



 انا.

 

تراجع ليقف فجأة بهدوء وصالبة. وكأن كل ما جرى لم 

 يزده سوى اصراراً وقوة. واحساسي بأنه يخفي شيئاً كان

 صحيحاً بالفعل.

 

رفع يده بحركة سريعة ليظهر ضباب اسود حوله 

وسرعان ما ظهر طيفان لشخصان بجانبه. تراجعت بحذر 

 وتركيز.

 

 اشعر بشيء غريب!

 

صدح صوته الساخر المكان جاعالً من الجميع يصمت 

متوقفاً مكانه. "كنت سأفعلها بالطريقة السهلة لكن، يبدو ان 

 لعائلة اليس كذلك كاناليا!"الطرق الصعبة تجري بدم ا

عقدت حاجباي وانا انظر لشخصان بجانبه، احدهما كان 



طويالً للغاية بعينين زرقاوين باردتين وشعر اشقر بدرجة 

باردة مسرح لالعلى يرتدي مالبس فاخرة كالشخص 

 االخر تماماً، ويبدو لي انه في اواخر العشرين من عمره.

 

متلك ذات لون الشعر اما االخر كان اقصر منه بقليل، ي

طويل قليالً ومجعد بطريقة مثالية، وعيناه خضراوان 

بدرجة جميلة، واعتقد انه بعمري. كانا يقفان و يحدقان بي 

 بقوة ودقة وكأنهما يدرسان كائن غريباً.

 

 اعلم.. اعلم، ابدو كأنني خرجت من خالط كهربائي للتو.

 

زت بهما لما اشعر انهما يشبهان احداً رأيته من قبل. رك

 جيداً، الطويل عنقاء ظالم االخر... مجنح!!

اتسعت عيناي بدهشة بعد ان ادركت هويتهما بالنسة 

لوالدي العزيز لتهرب الكلمات من فمي قبل ان تدخل 

لعقلي، "تجاربك الفاشلة!" خرج صوتي عالياً ساخراً 



 بدهشة كبيرة.

 

ليعبس كالهما بعدم رضى بينما ظهرت الخالة من خلف 

ل قائلة بغضب واضح ارسل الصدمة لكل من في الطوي

 المكان، "انِت التجربة الوحيدة الفاشلة ايتها اللعينة."

نظرت لها بصدمة وثم لهم، وكان الشبه بينهم كبيراً. الهذا 

خانت اختها؟! النها ارادت هذا الرجل عديم المشاعر 

 والمنطق!

لم تكن والدتي اول من يتم سحبه من المجنحين بل كانت 

شقيقتها! وحينما لم تنجب هي ما اراده بيتراوس، لجأ 

 للبديل وهي امي!

 

هل تفكر هذه الخالة من مؤخرتها جدياً؟ انظروا له ال يلقي 

اي لعنة لها. هل مشاعرهم تخرج من مؤخراتهم؟! اللعنة، 

بيتر محق بالفعل المشاعر تجعل االشخاص يختارون 

 خيارات غبية للغاية.



 

ليرى حفنة االغبياء التي خرجت من جيد ان جدي لم يعش 

 عائلته.

 

"احضروها." أمر بيتراوس وهو يحدق بي باستصغار. 

وما ان خطيا نحوي، تقدمت بسرعة الختفي فجأة واظهر 

خلفهما، لمحت دهشة كالهما الضع كلتا يداي على 

 ظهرهما.

 

همست باستمتاع، "استمتعا بوقتكما." زرع االستغراب 

ي منهما، ظهر ثقب اسود على وجه كالهما وقبل ا

لتحيطهما السالسل الحمراء وبدى ان الصدمة تجلت بشدة 

 على مالمحهما.

وفي ثواني كان المكان خالياً منهما تماماً. ضربت كفاي 

 ببعضهما مزيلة الغبار الوهمي عنهما.

استدرت بسخرية، "لم يكن ذلك بتلك الصعوبة! هل بدأت 



 الطريقة الصعبة بالفعل؟"

 

ه كبيرة للغاية، ينظر لي بعدم تصديق. كانت دهشت

استغللت االمر الظهر امامه بسرعة مدخلة يدي في 

 صدره.

 

لكن ابتسامتي محيت ما ان تحول لضباب فجأة.. ضباب 

شديد السواد.. تحرك ناحيتي ذلك الضباب لتتسع عيناي 

 بادراك. اللعنة..

 

لكن قبل ان يصيبني، ابتعد جسدي متلصقاً باالرض 

 وة.الصلبة بق

 

فتحت عيناي بدهشة.. النظر للذئب االسود الكبير فوقي.. 

 اليكساندر!

 



:(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀): 

----------------------------------------- 

 

سار بخطى ثابتة وهالة كبيرة حوله في ممر مظلم ال 

 تصله اي اشعة شمس.

 

نطق اكبر ابنائه خلفه بتوتر محاواٍل ثني والده عن قراره، 

لتك، هل انت واثق بقرارك؟ اخراجه لن تكون فكرة "جال

 جيدة. ماذا سيفعل على اي حال ان اخرجناه؟"

وفي ثوان كان ابنه ملقياً على االرض بضربة قوية من 

صولجانه. ليقول بثبات، "لهذا لم تستطع حمل الصولجان. 

تفكر بنفسك قبل ساللتك.. قراراتك االنانية وتفكيرك 

هترة ان لم تغيرها.. لن تصبح المحدود وافعالك المست

 وريثاً للعرش ابداً."

 

نظر لوالده الملك اليكسير بحاجبين معقودين قائالً بغضب، 



"ما الذي تتحدث عنه.. انت اخذت العرش حتى رغم ان 

 عمي استطاع حمل الصولجان."

 

شعر الملك اليكسير بالغضب والعار من ابنه االناني 

اً، "بغض النظر عمن المستهتر رغم ان كالمه كان صحيح

اخذ الحكم كان كالنا يستطيع حمله وكالنا مخوالن ألخذ 

العرش، انظر لنفسك االن.. تلك الفتاة هي الوحيدة التي 

استطاعت حمله بينما ابنائي االربع لم يستطع اي منهم 

 حمله.. يال العار."

 

استدار اليكسير مبتعداً عن ابنه الملقي ارضاً، وما ان 

الزنزانات الفوالذية اشار للحارسين  وصل امام احد

 بالمغادرة لينطق للرجل الجالس بداخلها بهدوء.

 

 "اخي.. مضى وقت طويل."

 



----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

 اخباركم؟

 

 �😅�كيف شفتم البارت؟ غير انه قصير

اعتذر الن البارت قصير وما يحتوي على الكثير من 

ن راح اعوضكم بالجاي ان شاءهللا لذا اتمنى االحداث لك

 استمتعتم بهذا.

 

من توقع هذا النوع من العالقات بين بيتراوس وكاترين؟ 

كان بيتراوس يعرفها قبل والدة كاناليا كاثرين، هل برأيكم 

 تعرف والدتها بذلك ام ال؟

 



كاناليا وقتالها ضد بيتراوس؟ من الواضح انها كانت 

 المسيطرة..

ئب االسود فوقي.. اليكساندر! تباً لقد جاء اسرع نظرت للذ

 مما توقعت.. الم يقتل ايفيلين او يعضها او شيء كهذا؟

 

على اي حال لن انكر انه جاء في الوقت المناسب تماماً. 

لم اظن ان بيتراوس سيستعمل هذه الخدعة لقتلي، بدى 

مرمى للهدف اسهل مما تتناقل الشائعات. كان علي ان 

 احذر.

 

ل الذئب عيناه حالكتا السواد باتجاهي البتسم باتساع، انز

"اووه انه اليكساندر." بدى ان الطريقة الهمجية الالمبالية 

في نطقي لذلك لم تعجبه، ليزمجر بصوت منخفض واقهقه 

 انا بدوري.

 

لكنني سرعان ما صمت لتختفي ابتسامتي وتتسع عيناي. 



زت وقعت عدة قطرات من دمه على وجنتي بينما اهت

عيناه بألم.. لكنه لم يصدر اي صوت يدل على ألمه. ثم 

 هوى جسده فوقي من غير حركة.

 

كان جسد ذئبه ثقيالً للغاية لكنني استطعت ابعاده عني 

ببطئ. رفعت جذعي ألجلس بجانب جسده المطروح 

ارضاً بال حركة.. ولسبب ما، لم استع ان ابدي اي رد 

ملتصقتان بجسد فعل.. جسدي المتصنم مكانه، عيناي ال

 ذئبه ورأسي الخالي من االفكار.

 

"هل ظننت ان قتلي سيكون بتلك السهولة؟" جاء صوته 

 من مكان ما خلفي، كان ساخراً قاسياً وفخوراً..

 

 ~Michael )مايكل( 

 

ما ان وصلت وذلك االلفا الى ساحة كبيرة مليئة 



باالشخاص، حتى تحول بسرعة ليجري بشكل جنوني 

 .ناحية كاناليا

 

اتسعت عيناي ما ان وقع جسد ذئبه فوقها بال حركة، 

الجري نحوهما بسرعة. لكن سرعان ما اوقفني هيكلر 

ماداً ذراعه امامي. "ما الذي تفعله؟" نطقت بانفعال لكنه لم 

ينظر لي، بل استمر بالتحديق امامه ناحيتهما بتعابير 

 مصدومة للغاية.

 

يناي بصدمة نظرت ناحيتهما مجدداً باستغراب لتتسع ع

 كخاصته. كاناليا!!

كانت تجلس بقرب جسده بسكون لكن.. لكن شيئاً كالرماد 

لكن شديد السواد بدأ يتطير حولها، بينما تحولت لعنقاء 

ظالم بالكامل. والقوة التي كانت تصدر منها.. كبيرة 

 بجنون!

 



"كاناليا!" ناديت اسمها لعلها تستعيد سيطرتها لكن بدى 

. نظرت اتجاه بيتراوس الذي كان يبتسم انها في عالم آخر

باتساع وبرود وهو يحدق باتجاهها، ليرفع يده محركاً 

اصابعه لتظهر بوابة سوداء ويخرج منها شخصان بديا 

 مألوفين لسبب اجهله. ذلك اللعين.

 

جلسا ارضاً يلهثان بقوة وبدى ان طاقتهما نفدت وبالكاد 

. لينظر لهما يتحركان، تعابير األلم رسمت على مالمحهما

ذلك البيتراوس قائالً بمالمح قاسية، "يا لكما من عديمي 

نفع.. لم اتوقع قدرتكما على الوقوف بوجهها لكنني لم 

 اتوقع ان تنتهيا بهذه السرعة."

 

لم ينبسا بأي كلمة، بل لم يظهرا اي ردة فعل لكالمه. بدى 

انهما معتادان على االمر. تجاهلتهما النقل كل تركيزي 

 اليا. "يجب ان نفعل شيئاً." خاطبت هيكلر بقلق.لكان

 

همس مجيباً اياي بذات القلق، "حدث هذا من قبل.. في 



احد ايام تدريبها حينما قتلت كاترين االرنب الذي كانت 

تعتني به كاناليا.. حينما حاولت االقتراب منها لم استعد 

 وعيي سوى اليوم التالي بأصابة شديدة بكتفي.."

 

"ال اعلم كيف او لماذا استعادت سيطرتها،  اكمل بقلق،

لكنني ال اظن انها ستسر حينما تفعل وتجدك مطروح 

 الفراش او ربما ميتاً."

 

"واللعنة ما الذي حدث؟" ظهر لوكاس فجأة قائالً بصدمة 

وقلق بينما ينظر لكاناليا. بدى صوته متخدراً اجشاً ألسأل 

 باستنكار، "هل كنت نائماً؟"

 

اردت ذلك، هي من فعلت ذلك." اجاب "ليس وكأنني 

مشيراً ناحيتها العقد حاجباي متجاهالً االمر لآلن. لننقل 

جميعنا حذرنا لألب بيتر الذي تقدم قائالً بتهديد، "اذاً من 

يحب ان ابدأ به؟" ولسبب ما ارتعش جسدي البتعد للخلف 

 خطوة.



 

ظهرت تلك الفتاة ذات الشعر االسود الحالك، تشبه 

نوعاً ما بقرب بيتراوس. كانت تحدق بجسد  اليكساندر

ذئب الكساندر بعينين متأللئتين بعدم تصديق وكأن الصدمة 

 الجمت دموعها لتتجمد ولم تسقط!

"ايفيلين،" نطق ذلك البيتراوس قائالً لها من غير ان ينظر 

لها حتى، "افعلي ما يجب فعله." امرها بشكل نهائي قاطع 

 ي اي رد فعل.بثقة، لكنها لم تتحرك او تبد

 

ازداد تعبيره سواداً، لينظر لها بقسوة وتعبير قاٍس قائالً 

 بتحذير، "ايفيلين."

 

مسحت دموعها التي سقطت على وجنتيها بقسوة، 

لتواجهن جميعاً بينما وقف خلفها بيتراوس واالثنان 

 الغريبان و.. خالتي!!

لم استطع حتى ان اصدم لرؤيتها ما ان بدأت تلك االيفيلين 



خراج الطالسم من فمها. اسودت تعابيرها وشحبت، با

واختفى لون بشرتها وكأن دمها يستنزف االن. اللعنة ، انه 

 سحر اسود!

 

احاط كل من في المكان دخان اسود اللون، انا ولوكاس 

وهيكلر.. كاناليا والذئب الطريح، حتى ساللته.. عنقاء 

 الظالم..

 

رأسها قبل حتى نظرت ناحيتها بحاجبين مقتضبين، سأقتلع 

ان تنهي تمتماتها. اردت االجاه نحوها لكن لوكاس كان 

اسرع مني. ولدهشتي لم يتجه ناحيتها ليوقفها بل اوقفني 

 انا ممسكاً بذراعي.. "ما الذي تفعله؟"

 

 همس بهدوء راداً على كالمي، "هي ال تحاول قتلنا."

 

كنت سأسله ما يقصد، لكن سرعان ما اعدت انظاري لها 



توقفت، لتبتسم ناحيتنا بتعابير باهتة. اختفت ابتسامة  ما ان

بيتراوس كلياً ليتجه ناحيتها بخطوات متمهلة اال انها لم 

 تستدر او تعره اي اهتمام.

 

وقبل ان يطغى الدخان على رؤيتنا.. بل علينا بأكلنا 

همست قائلة، "ارجوكم اعتنو بأخي." ثم اتسعت عيناها 

 ً  بقسوة. ولو لم المح قلبها بألم كبير ليسقط جسدها ارضا

 بيده لقلت انها ربما ال زالت على قيد الحياة..

 لكن ال.. بقد ماتت بالفعل.

 

اختفى كل شيء، ولم اشعر اال ونحن نقف بمكان مختلف 

للغاية. شعرت بالدوار ورغبة كبيرة بالتقيئ. لحظة اعرف 

هذا المكان.. اليست ساحة التدريب الخاصة بقطيع 

 اليكساندر!

 

وبالفعل ابتعد المستذئبون الذين بدى اننا قاطعنا تدريبهم 



الشاق بارتباك وصدمة ما ان ظهرنا فجأة.. ولم يدم االمر 

سوى لحظات حتى جرو ناحية اليكساندر وكاناليا.. التي 

 سقطت بجانبه هي االخرى دون حركة.

 

:(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀): 

____________________________ 

 

 ~Luca )لوكا( 

 

قفت بجانب السرير الذي يستلقي عليه جسد اليكساندر بال و

اي حركة، ولو انني ال اسمع انفاسه لقلت بأنه ميت. 

 عبست بقوة لتلك الفكرة، اللعنة على ذلك الرجل كاد يقتله.

 

حينما رأيت ذئبه ارضاً، اصابني الذعر. فأنا طوال حياتي 

ة.. ربما لم ارى اليكساندر فاقداً لوعيه او حتى مصاباً بشد

 عدة جروح صغيرة.. ولم يفعل اي احد.



 

اللونا في الغرفة المجاورة لهذه، قال مارك بأنها بخير 

تماماً. واوفيليا ايضاً فقدت وعيها لسبب ما ودخلت بغيبوبة 

بسبب السحر االسود الذي القته ايفيلين عليها. حتى مارك 

ها نفسه ال يعلم متى ستستيقظ.. ولسبب ما كارال لم يحدث ل

 المثل.. لكنني شاكر لذلك.

 

حدقت باليكساندر مجدداً التنهد قبل ان اخرج. اغلقت 

الباب خلفي لتظهر فجأة كارال، "هل االفا بخير؟ هل 

 استيقظ؟"

تنهدت للمرة االلف هذا اليوم ألجيبها بهمس و أرهاق، 

"ال، ال يبدو انه سيفعل في وقت قريب." عبست بحزن 

تفتح شفتيها وتغلقها عدة وقلق. راقبتها بصمت وهيي 

 مرات بتردد. "ماذا؟" سألت بهدوء الحثها على الكالم.

 

حدقت بي للحظات لتعض شفتها قائلة بتردد وخوف، 

"اعلم ان كالمي سيبدو انانياً قليالً، لكن.. ان حدث هذا 



الوفيليا بسبب سحر ايفيلين.. الن يحدث لي ايضاً؟" بدى 

 قطعة شوكوالة.الخوف واضحاً بعيناها البنيتان ك

 

اخرجت نفساً ساخراً ألرد، "قليالً؟؟" عبست لتنظر لي 

ببرود متمتمة بعدة شتائم ألكمل بجدية، "ال تقلقي لن 

يحدث ذلك السحر الذي القته ايفيلين عليك مختلف، وكان 

 حتى قبل اوفيليا بكثير."

 

اتسعت عيناها بدهشة لتقول بسرعة وعصبية، "ماذا؟؟ منذ 

 ف؟"متى؟؟ يختلف كي

 

ابتسمت لتنظر لي باستغراب وحاجب مرفوع. "السحر 

الذي القته عليك هو ل.. تثرثري لألبد." قلبت تعابيرها من 

الفضول الى الغضب الشديد الكمل بسخرية، "علي القول 

 انها اشبه بلعنة لنا وليس لِك."

 



"ايها اللعين." صرخت بغظ لتوجه قبضتها ناحيتي محاولة 

عد كما كنت افعل بل بقيت ساكناً لكمي، وبدوري لم ابت

بمكاني. لكن ما ان لمست قبضتها ذراعي حتى تراجعت 

 هي بألم لتمحى ابتسامتي وانظر لها بقلق.

 

لكنها سرعان ما اعادت شتمي قائلة وهي تبتعد بغضب، 

 "ايها المكهرب اللعين."

 

تنهدت بتعابير ذابلة الرفع يدي وامرر اصابعي بشعري 

ود ايفيلين مرهقاً، لكن هذا اشد ارهاقاً. بقلة حيلة. كان وج

ان اعيش مع معرفة انها رفيقتي لكنني ال استطيع لمسها.. 

هي لن تنتظر رفقها المقدر لألبد وستدرك عاجالً ام اجالً 

انه لن يظهر.. ذلك سيكون افضل من ان اخبرها وتعيش 

باقي حياتها وهي تشعر بذات شعور االرهاق وااللم.. ذلك 

 افضل.

 

رجني من شرودي صوت مارك من خلفي. "الم اخ



تخبرها؟" وما ان وقف بجانبي حتى وضع كلتا يداه 

بجيوب معطفه االبيض. بدى التعب واضحاً على مالمحه 

لكنه فقط ابتسم بهدوء. ال عجب، فقد مد االلفا بطاقة 

 عالجية اكثر مما يفعل خالل سبعة اشهر بحالها.

 

نهياً الموضوع ليومئ "ال.. ولن افعل." اجبت باختصار م

بهدوء. وسرعان ما غير الموضوع قائالً مجدداً. "صحيح، 

سمعت ان ساللة عنقاء الظالم جميعهم هنا في قطيعنا.. 

كنت مشغوالً بشدة ولم استطع الذهاب لرؤيتهم، كيف 

 يبدون؟" سأأل بفضول كبير مشابه لكارال.

 

 صحيح نسيتهم كلياً. تركتهم بساحة التدريب مع لوكاس.

 اجبت بملل وانا ابتعد، "كأي احد آخر."

 

o(ㄒoㄒ)o(ㄒoㄒ) 

___________________________ 



 

"كانا انظري ماذا جلبت لِك." تقدم الرجل وبيده شيء ذو 

فراء ابيض، ورغم شعره الفضي ولحيته البيضاء اال انه 

كما ال يخفى على اي احد كان ال يزال وسيماً ويبدو 

 ه الحقيقي.اصغر بعقدين كاملين من عمر

 

استدارت الفتاة الصغيرة التي كانت تعبس للغاية، لكنها ما 

ان رأت شيئاً بيديه حتى اختفى عبوسها ليحل مكانه 

الفضول الطفولي، لتمط شفتيها لالمام محاولة معرفة ما 

 يحمله.

 

وما ان وضعه ارضاً حتى اتضح بأنه ارنب ابيض 

شة وبرقت صغير. ما ان رأته الطفله حتى فتحت فمها بده

 عينيها بسعادة، "هل هذا لي حقاً؟"

 

اماء الرجل براسه ايجاباً مجيباً، "لكن عليك ان تعتني به 



 جيداً، حسناً؟"

جرت نحوه لتقفز بجسدها الصغير وتعانقه بقوة ليقهقه 

 بدوره لتصرفها الطيف، "أعدك جدي.. سأعتني به جيداً."

 

 ~Canalia )كاناليا( 

 

زمن لم احصل على حلم هادئ  فتحت عيناي بهدوء. منذ

كهذا. نظرت حولي ألرى مايكل، كان يجلس على كرسي 

 منحنياً لسرير بينما ينام بعمق.

جلست باعتدال بينما احاول تذكر ما حدث بفشل. كانت 

الغرفة مظلمة ورائحة المعقمات تفوح منها.. هل انا في 

 قطيعه مجدداً. كيف وصلت لهنا؟

 

عن السرير بينما احمل الغطاء  ابعدت الغطاء القف مبتعدة

الضعه على مايكل. سرت ناحية الباب الخرج من هذه 

الغرفة. انه بالفعل قطيعه. نظرت  بالمرر المظلم. لم يكن 



هناك اي احد سوى حارسين يقفان باالفق على الباب 

 الرئيسي فقط.

 

حدقت بالغرفة المجاورة للتي كنت بها بهدوء شاعرة 

القف امام الباب بال اي تعابير. بهالته. سرت ناحيتها 

حركت المقبض بهدوء الفتح الباب وادخل مغلقة اياه 

 خلفي. اقتربت من جسده القابع على السرير االبيض.

كان هذه المرة كاليكساندر وليس ذئبه. وقفت بقربه احدق 

بهيئته، ورغم عتمة الغرفة اال انني استطعت رؤية كل 

ه المتقطعة.. وحتى ألمه تفاصيله.. بشرته الشاحبة، انفاس

رغم انه ال يظهر اي تصرف يدل على ذلك.. يا له من الفا 

 حديدي، حتى وهو فاقد الوعي يتصرف بقوة.

 

جلست على حافة السرير الحدق بمالمحه الهادئة. مددت 

اصابعي اللمس شعره االبيض الناعم. يا له من غبي.. لما 

 انقذني؟ الم يتركني سابقا؟

قبضتي يدي كانت شديدة البرود لكن ذلك  امسكت يده بكلتا



لم يهزني ولو للحظة. اغمضت عيني بتركيز في صمت 

 المكان وظلمته.

 

وحالما كسر صوت الصراخ واالحتراق ذلك الصمت 

فتحتهما. نظرت بهدوء حولي.. ذلك المشهد سابقاً ظهر 

مجدداً. جثث الشياطين في كل مكان والنيران تأكل 

جثثهم وقف طفل ذو شعر اسود  اجسادهم الخامدة. وبين

ناعم وعينان ينافسان لون قتمة المكان، حتى انهما خاليتان 

 وخاويتان كالفراغ.

 

علت شفتيي ابتسامة جانبية، "اليكساندر." نطقت اسمه 

ليختفي كل شيء حوله ويرفع رأسه ناظراً ناحيتي بال 

تعبير. تقدمت حتى وقفت امامه ، لكنه رفع مخالبه 

 تي ليقتلني.الظريفة ناحي

 

امسكت يده بال اي جهد وسخرية. "يا صغير، ما رأيك ان 

 تذهب معي؟"



 

اتسعت عينيه بخفة وكأنه لم يتوقع ان اقول هذا، فتح شفتيه 

 الباهتتين لينطق بال اي مشاعر، "ان فعلت سيقتلها."

 

يقتلها؟! "يقتل من؟" سأألت بهدوء ليجيب هو باختصار. 

 "يقتل امي."

 

وتعابير خالية، اهذا ما يستعمله بيتراوس  نظرت له ببرود

ليمحي قوة عنقائه؟ ال عجب انني لم اشعر بهجينه حينما 

التقيت به الول مرة. ان حررت قوة عنقاء النار ربما 

 يستمد قوة كافية ليتخلص من تأثير بيتراوس ويستيقظ.

 

 ابتسمت بتكلف ألرد، "ستكون بخير، لقد انقذتها منه."

رعان ما ابتعد قائال بنبرة اكثر قسوة، حدق بي لثواني وس

 "انت تكذبين." بحقك هيا، هي ميتة االن ال تتصرف هكذا.

 



كيف فعلتها آخر مرة؟ هل المشكلة بي ام باليكساندر 

الصغير متيبس الرأس هذا؟؟ حسناً، سأجرب فعل شيء.. 

تقدمت منه ليرجع خطوة للخلف بحذر، لكنني تجاهلت 

 عاي ألعانقه.االمر السرع بأحاطته بذرا

 

 الجميع يحتاج لعناق صحيح؟

شعرت بتصلب جسده، ولم يبدي اي رد فعل البتسم 

بانتصار، نعم ايها الصغير انا انتصر. ابتعدت  عنه قليالً 

الربت على كتفه قائلة بابتسامة، "اليكساندر، يجب ان 

تتسامح نفسك لم يكن الخطأ خطأك. هي اسرع واستيقظ 

ع ذلك الرجل اللعين يتحكم بك، هناك من يحتاجك.. ال تد

 انت افضل من ان يغعل."

 

تعلم ان بقيت بغيبوبة كالفتاة النائمة سيفقد لوكا عقله. ليس 

 االمر وكأنني قلقة، لكنه كرد دين انقاذي وتلقيها بدالً مني.

 



نظر لي بعينان متسعتان ولم ينطق بحرف، لكنه فجأة 

 ابتسم لتتسع عيناي بدهشة.

 

ى كل شيء الفتح عيناي مجدداً بذات وسرعان ما اختف

 الغرفة. ما كان ذلك! ما خطبي؟

شعرت بقبضة يده التي قبضت يدي بقوة فجأة، النظر لها 

باستغراب وسرعان ما اتسعت عيناي النقل نظري له  

 بأكمله.. اليكساندر..

 

 انه يشتعل..

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب

 



 ��ا جميعاً بخير اتمنى تكونو

 

 كيف شفتم البارت واالحداث؟

 رأيكم بموت ايفيلين؟

 لوكا وعدم اخباره لكارال؟

 

اوفيليا التي وقعت بغيبوبة بعد موت ايفيلين؟ هل ستبقى 

 هكذا؟ وماذا بشأن كارال؟

 

خدعة بيتراوس؟ كاد ان يقتلها لو ان اليكساندر لم ينقذها.. 

 ما رأيكم بذلك؟؟

 

 قاء اليكساندر الناري؟؟واخيراً، ظهور عن

حدقت نحوه بعينين متسعتين.. حسنا لقد توقعت ان تعود 

قوة عنقاء النار لكن لم اعلم انه يستطيع التحول لواحد. 



 كان يشتعل بلهب قرمزي من رأسه حتى قدميه.

 

رفع يديه لينظر لهما بصدمة، "كيف فعلت هذا؟" سأل 

ء.. من بصوت اجش ونبرة منخفضة. البد انه يحتاج الما

 المؤسف ان ال أحد هنا ليحظره له.

 

اجبت متجاهلة االمر بنبرة ساخرة، "انا رائعة.. ال يوجد 

شيء ال أستطيع فعله." ابتسمت بجانبية اطالعه بالمباالة. 

رفع عيناه نحوي ما ان سمع كالمي بتعابير غريبة دلت 

 على انه نسي ما يحدث له االن تماماً.

 

للخلف خطوة، عقدت  وقفت من على السرير اخطو

ذراعاي امام صدري قائلة بالمباالة وكسل، "اعتبر ان ما 

فعلته رد الندفاع ذئبك امامي في تلك اللحظة، عليك ان 

 تكون ممتناً له، وايضاً.."

 



ملت نحوه البتسم بسخرية هامسة، ".. ان المالءة 

 تحترق."

 

استدرت متجهة للباب بينما ابتعد هو عن السرير الذي كان 

شتعل. سرعان ما شعرت بقوته تنخفض والغرفة ي

المضاءة بفعل اشتعال عنقاءه بدأت تظلم شيئاً فشيئاً، كنت 

سأبهر من قدرته على التحكم بقوته واخفاؤها لكن تعلمون 

انا ايضاً أستطيع فعل ذلك لذا.. ال أستطيع المساعدة تعابير 

 وجهي ال تتحرك.

 

قوة وشعرت به امسكت مقبض الباب وفتحته، لكنه اغلق ب

يحيطني من الخلف واضعاً كلتا يداه على الباب. تنهدت 

 بملل ألقلب عيناي وأستدير له.

 

كان قريباً للغاية بل نكاد نلتصق ببعضنا. ابتسمت ابتسامة 

باردة جانبية ألقول بصوت مرتخٍ ساخر، "ما االمر 

 اليكساندر؟ هل تحتاج لعناق اخر؟"



ل. كانتا عينيه مزيجاً عقد حاجبيه وحدق بعيني بصمت ثقي

جميالً بين االسود واالصفر المشتعل. كنت على وشك ان 

اسخر من صمته لكنه فتح فمه مخرجاً كلمات مألوفة 

وبصوت عميق مليٍء بالمشاعر، " اال تظنين انه من 

المؤسف ان نخسر مشاعرنا حتى ان كانت سبب ضعفنا؟ 

سارة ما دامت شيء ولدنا به.. اذاً فإن خسارتها تعني خ

 جزء منا.."

 

نظرت نحوه بتعابير خالية لكنه لم يهتز لها مكمالً، "انِت 

ال تشبهينه بأي شيء.. لذا ال تتخلي عن حقيقتك بسببه. 

جميعنا نظن بأن المشاعر هي نقاط ضعفنا حينما ندخل 

 الهاوية.. لكن جميعنا مخطئون.

 

"عندما استطعت العودة لهنا بعد الخروج من قبضة 

نت بهذه الحالة تماماً.. خالياً من المشاعر بيتراوس، ك

والتعاطف وكل شيء، كل ما كان يجول في دماغي هو 

قتل كاسيدي وحكم القطيع بالطريقة المنطقية.. وفي كل 



لحظة امضيتها وانا افعل ذلك، كان الجميع يبتعد عني 

واحداً تلو االخر. ورغم ان حكم كاسيدي انتهى، اال ان ال 

الن، بعض األمور تتطلب المشاعر  أحد بدى سعيداً..

 وليس المنطق."

 

عم الهدوء لثواني، ليخرج نفس ساخر من بين شفتاي. 

نظرت له بحاجب مرفوع وتعابير جدية قائلة بنبرة خالية 

 من المزاح والسخرية. "كما فعلت ايفيلين؟"

 

 

عبس ألالحظ انطفاء تعابير وجهه. ابعد عيناه لينظر 

ذراعيه مبتعداً للخلف قائالً  للفراغ للحظات، ثم ابعد

 بصوت بارد، "تستطيعين الذهاب."

 

شعرت بشيء ينمو داخلي ألعبس بعدم رضى، هل انا 

االن غاضبة؟ قلت ساخرة محاولة طمس ما نمى داخلي، 



"حسناً ال عجب من االمر، انت جيد بالتخلي عن االخرين 

 في اللحظات الحرجة لن الومها."

 

لباب ليحدث كسراً به رغم انه دوى صوت التحام قبضته با

من مادة عازلة لصوت، والمواد العازلة لصوت تكون 

غالباً صلبة. لم اتحك من مكاني ولم أبِد أي ردة فعل 

 لحركته السريعة هذه.

لكن االمر اختلف حينما رفع رأسه ناظراً نحوي بتعابيره 

تلك. اتسعت عيناي بصدمة محدقة به، ورغم ان عينيه 

ن بشدة اال ان األلم كان واضحاً كالشمس كانتا ملتهبتا

بهما.. وتعابيره الحزينة المتألمة التي لم يستطع التحكم بها 

 ظهرت ألول مرة على تفاصيل وجهه.

 

 "كاناليا، فقط اذهبي."

 

ال اعلم ماذا جرى لي ولما فعلت ذلك لكنني رفعت نفسي 



ألحيط رقبته بكلتا ذراعي معانقة اياه، شعرت بجسده 

ثواني، بدى انه لم يتوقع ردة الفعل هذه مني.. يتصلب ل

 حسناً انا نفسي لم أتوقع ذلك، تحرك جسدي وحده.

 

لكنه سرعان ما أحاط خصري بقوة ليدفن رأسه برقبتي 

 متنفساً بال انتظام.

 

 حسناً.. على األقل لست كخالتي العانس.

 

________________________________

_ 

 

بقوة ويمد يديه ليحرك عظامه. رمش مستيقظاً ليغلق عينيه 

لكنه سكن فجأة ما ان شعر بشيء كلن عليه يقع على 

األرض ليفتح عينيه محدقاً بغطاء السرير ارضاً. وقف 

مستدركاً االمر لينظر لسرير األبيض الخالي ثم ألرجاء 



 الغرفة بفزع.

 

انها ليست هنا.. كاناليا ليست هنا. توجه خارج الغرفة 

لكنه ما ان شعر بها بالغرفة المجاورة  بسرعة باحثاً عنها

 للتي كان بها لتوه حتى توجه لها.

 

لكن يداً امسكت بمعصمه قبل ان يفتح الباب. "هما 

يحتاجان بعض الخصوصية." دخل مسامعه صوت انثويٍ 

 هامس.

 

نظر نحوها وإذ بها تلك الشقراء.. فيونا. كانت ترتدي 

ير بالكاد ثياب نوم وتحمل بذراعها األخرى عدة قوار

 وازنتها لكي ال تسقط.

 

ابعد يده ببطء عن مقبض الباب لتترك معصم يده بسرعة 

ممسكة بالقوارير لكي ال تسقط. سأل بعد ان تفحصها 



 بعينيه باستغراب، "ما الذي تفعلينه هنا في هذا الوقت؟"

 

نظر لها باستغراب أكبر ما ان اعطته بعض ما تحمله 

ا اخر ما يدور بعقلها، دون ان تسأله، لتجيب وكأن هذ

"هذه بعض المواد الطبية النادرة التي كان يحتفظ بها 

والداي في منزلنا.. فكرت بأن علي احضارهم لهنا ليستفيد 

 منهم مارك."

 

"لما ال تحضريهم في الصباح؟" سأل بعفوية دون تفكير 

لكنه سرعان ما شعر بتوترها وهي لم تجبه بدورها. عقد 

لسبب، فالبد انهم يعاملونها بازدراء حاجبيه بندم مدركاً 

بسبب والديها. شخص ذو كبرياء مثلها البد ان يجد االمر 

صعباً للغاية، خاصة انه سيشعر بضرورة البقاء قوياً 

 ومغروراً وصلباً حتى النهاية.

 

 



مد يده ليأخذ معظم ما بيديها ويسير متعدياً إياها، "حسناً 

 اين تضعون هذه األشياء."

 

بهدوء لتسير خلفه قائلة، "بآخر الرواق هناك نظرت له 

مختبر االدوية على اليمين." ابتسمت بخفة ما ان انهت 

 حديثها.

 

وقف بقرب الباب منتظراً منها فتحه له المتالء يديه. 

نظرت لعينيه الخضراء لثواني لتسرع بإبعادهما وتفتح 

الباب، اشعلت األضواء لتتجه ألحد الرفوف الزجاجية 

بيدها عليه. ابتسمت لنفسها دون ان تستدير له وتضع ما 

قائلة بهمس، "حتى ان لم يتح لي العمل هنا، اشعر 

 بالرضى فقط بالتفكير بأن احداً ما سيستفيد منهم."

 

استدارت نحوه لتطلب منه وضع ما يحمله، لكنها تراجعت 

بسرعة متفاجئة مصطدمة بالرف لوقوفه خلفها تماماً. 

فصل بينهما خطوة فحسب لتكتم هي اقترب مايكل بهدوء لي



 أنفاسها بتوتر.

 

مال قليالً ليضع القوارير التي تشغل يديه على الرف 

خلفها، ثم اقترب ليهمس بأذنها بنبرة وجدتها هي غريبة، 

 "انا اعتذر."

 

"ها؟!" كان هذا كل ما استطاعت إخراجه من حلقها. ابتعد 

ذراً مجدداً، قليالً ليقابل وجهه وجهها. ابتسم هو بخفة معت

ورغم انها كانت تشعر بجيش احتل نبضات قلبها اال انها 

نظفت حلقها قائلة بشبه ثقة مبعدة عينيها عنه، "يجب 

عليك.. لقد كنت سافالً وقد استغللتني حتى تتخلص من 

 فتاتك تلك."

 

 اتسعت عينيه بدهشة هامساً بتذكر، "شبه القبلة تلك؟"

ائالً، "حسناً إذا جعدت حاجبيها بغضب واضح ليبتسم ق

 اعتبري هذه كاعتذار كونها ليست لتخلص من أي احد."



 

نظرت نحوه باستغراب، تعتبر ماذا كاعتذار؟ لكنه أجاب 

سؤالها بالفعل حينما المست شفتيه شفتيها. اتسعت عينيها 

وتصلب جسدها بصدمة، هاجت ذئبتها بداخلها لتجد نفسها 

بشعرها األشقر  تبادله التقبيل. رفع يده ليخلل أصابعه

 المموج.

 

شعر بالغرابة الشديدة من نفسه، لكنه رغم ذلك لم يبتعد، 

 فتلك المشاعر الغريبة قد انتصرت بداخله بالفعل.

 

______________________________ 

 

~canalia )كاناليا( 

 

جلست على الكرسي اضع قدم فوق األخرى، امسك بكيس 

ن في الغرفة المقرمشات وآكل ببطء مراقبة الجالسي



بصمت والصوت الوحيد كان صوت الرقائق المقرمشة 

 بين اسناني.

 

جلس لوكا بتعابير ذابلة على الكرسي المجاور لي امام 

مكتب اليكساندر، وحدق باألرض غير مصدر اي حركة 

 او عالمة انه لم ينم وينسى عينيه مفتوحتين.

 

ها من مقابالً له جلست كارال التي تحدق بالجميع مانعة نفس

قول أي شيء غبي، اشعر بالصمة انها تعلم ان ما ستتفوه 

 به أياً كان غبي.

جلس على المقعدين المجاورين لها كل من ثيو ولوكاس. 

حدق ثيو باألفق بذهن شارد للغاية، بينما كان لوكاس 

يرمقني بغيظ ال اعلم ان كان بسبب صوت المقرمشات ام 

 نما كنا بضيافة بيتر.ألنني ارسلته ألرض االحالم سابقاً حي

 

نحن هنا منذ عشر دقائق، قبل قليل استيقظنا.. أعنى 



استيقظت، وأتيت لهنا ألعلم ما سيقولونه بشأن ساللة 

عنقاء الظالم وهذا سبب وجود لوكاس ايضاً. اما ثيو 

ولوكا فهو لنقل التفاصيل واالخبار ألليكساندر وكارال 

 تحشر نفسها بكل شيء لذا هي هنا.

 

ظري لكارال ثم للوكا. بالمناسبة لما يوجد على نقلت ن

كارال سحر اسود؟ ولما تصدر من لوكا موجات مؤذية 

 نوحها؟ هل فعلت ايفيلين ذلك؟

 

رميت كيس المقرمشات على الطاولة ضربت كفاي 

ببعضهما ألزيل اثار المقرمشات. لعشت شفتاي ألرفع 

يدي والمس بها طرف يد لوكا، وبسرعة تدفقت أحد 

 ته لعقلي، ألزيلها وأنا اومئ برأسي.ذكريا

 

إذا كارال رفيقته، ياَل لوكا البائس ال يستحق ذلك. نظرت 

لكارال ألسألها، "هل القت ايفيلين سحراً اسود عليِك؟" ما 

ان سألتها حتى رفع لوكا رأسه يحدق بي بعدم تصديق. 



 نظرت له ألبتسم وتتسع دهشته عالماً بأنني علمت باألمر.

 

السافلة سحرتني كاوفيليا يا لها من سافلة..  "نعم، تلك

واالن اوفيليا ترقد على السرير دون ان تفتح عينيها." لم 

 ً  يلِق ثيو أي باٍل لكارال بل تجاهلها كليا

 

اذاً كانت تلك االيفيلين من تسيطر على اوفيليا. ابتسمت 

لكارال ألرد، "حقاً، هل هذا ما فعلته." القى لوكا نظرة 

ال ليخاطبني بهمس رغم انه يعلم بأنهم جانبية لكار

 يسمعون. "لونااا.."

 

وقفت متجهة نحو كارال ببطء لتنظر لي وللوكا باستغراب 

وعدم فهم. خاطبت لوكا، "أتمنى ان تكون بخير بعد ان 

 تعلم بنفسها."

 

وقف من كرسيه بعنف ظاناً انني سأخبرها لكنه توقف ما 



بارتباك، بينما ثيو ان امسكت بيدها، "ماذا تفعلين؟" سأل 

ولوكاس يراقبان بهدوء وترقب. تجاهلته مركزة بها، 

لتشهق هي بصدمة ما ان رأت عروقاً سوداء تتجه عبر 

 ذراعها نحوي.

 

وما ان انتهيت حتى تركت يدها مبتسمة لها. لتقول 

بحماس، "لقد اخرجته من جسدي صحيح؟ اشعر بجسدي 

 أخف االن.. لوكا انتظر لق.."

 

متها واتسعت عينيها محدقة بلوكا بصدمة زالت ابتسا

 شديدة لتعلق الكلمات بحلقها.

فتحت فمي ألتحدث لكنني تجمدت بمكاني بصدمة ما ان 

شعرت به.. بقوته.. وحضوره المألوف. هذا مستحيل.. هو 

 ميت..

 

فتح الباب ببطء لينتشر حضوره بالغرفة بأكملها. شعرت.. 



 شعرت..

 

 تحم صوته المألوف اذناي..شعرت برغبة بالبكاء ما ان اق

 

 "كاناليا.."

 

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

اتمنى استمتعتم بالبارت واعتذر لتأخر كان االنترنت 

 ��فاصل 

 



 المهم << كيف شفتم البارت؟

 مايكل وفيونا؟

 

 اليكساندر؟

 

 كاناليا ومشاعرها التي تحاول الظهور بصعوبة؟

 

رال؟ ماذا تتوقعون ردة فعل كارال لذلك؟ ومن لوكا وكا

 توقع ان تساعدها كاناليا؟

 

هل تتوقعون ان اليكساندر يعلم بموت ايفيلين؟ ام ليس 

 بعد؟

 

واخيراً.. الشخص في نهاية البارت.. الذي فجر مشاعرها 

مرة واحدة لترغب بالبكاء مباشرة بعد ان كانت شديدة 



 البرود والالمباالة؟

تم بالبارت وراح احاول انزل بارت ثاني هاد اتمنى استمتع

االسبوع.. راح احاول لذا اخبروني ان كنتم متحمسين ام 

 ال؟

 

 ��❤❤اشوفكم بالبارت القادم ان شاءهللا سالاام 

وقفت كاناليا ذات السبع سنوات بمكانها دون حركة، 

ورغم ان الجروح كست ذراعيها وقدمها الذي سبب تمزق 

ا كان اخر همها. هي فقط وقفت هناك بنطالها اال ان هذ

 تحدق بوالدتها القابعة امامها بغير تصديق.

كانت قد عادت لتوها من عند هيكلر بعد ان انهيا درس 

اليوم. فتحت شفتيها ببطء وهي ترمق والدتها بقوة، "انِت 

 تكذبين."

 

عبست والدتها بغضب بينما الدموع تنهمر من عينيها، 

ا بقوة وقسوة جارة إياها خلفها سارت نحوها لتمسك ذراعه



لتقول بغضب، "هل تظنينني اتيت هنا ألمزح معك لتأتي 

معي، انا لم اردك ولن اريدك يوماً.. ولو لم يكن طلبه 

 األخير ان اعتني بك لما عدت ابداً."

 

رفعت يدها األخرى تمسح دموعها بقوة لتكمل دون ان 

بسببك.. لم تنظر لكاناليا وكأنها تخاطب نفسها، "هذا كله 

 نكن لنصل لهذه النقطة لو لم تولدي.."

 

توقفت ذات السبع سنوات عن المقاومة، بل باألصح لم تعد 

تعي ما حولها او الى اين تقاد.. فالشخص الوحيد الذي 

 كان يهتم لها كان جدها.. واالن هي فقدته.

 

كان الشيء الوحيد الذي دار في عقل تلك الصغيرة ان هذا 

.. لما لم تمت خالتها او والدتها او أي أحد كله ليس عادالً 

آخر.. لماذا كان على الشخص الوحيد الذي اشعرها بأنها 

 شخص حي أن يموت؟!



 

ولم تعِ بنفسها اال ووالدتها تجرها خارج سيارة سوداء، 

هي لم تدرك حتى متى دخالها وكم مر من الوقت.. هي 

 فقط شعرت بالفراغ.

 

ا ان دخال منزالً غير تركت كاثرين ذراعها بقسوة م

مألوف بالنسبة لكاناليا، لتنطق ببرود لها، "كاناليا، هذا هو 

توماس وابني مايكل.. سيكون هذا منزلك من االن 

 وصاعداً."

 

رفعت كاناليا عيناها الفارغتين لهما تحدق بهما من غير 

أي حرف. كان الرجل المدعو توماس يرمقها بحاجبين 

ت اليه األمور، اما الصغير معقودين غير مسرور لما آل

الواقف بجانبه المدعو مايكل كان يرمقها بعينين متأللئة 

 ليخاطب امه بحماس طفولي، "أمي من هذه؟"

 



"انها.." توقفت لوهلة غير عالمة بما تقوله لصغيرها، بل 

لم ترد حتى ان تفعل. كانت في ذلك الوقت كاناليا ذات 

صرف والدتها وذلك سبع أعوام فقط.. لكنها فهمت تماماً ت

 الرجل المدعو توماس.. هي كانت تعلم.

 

 "انها اختك الكبرى كاناليا."

 

تجمعت الدموع في مقلتيها لكنها ابداً لم تسقط.. سيكون 

هذا اخر ما ستفعله امام والدتها من االن وصاعداً. ومنذ 

ذلك اليوم.. كل شيء عاد لما كان قبل ان تلتقي بجدها بل 

.. ألنها علمت ما تعنيه كلمة أصبح اسوء بأضعاف

 والدين.. كانت ترى ذلك بمعاملة توماس وكاثرين لمايكل.

 

 لكنها لم تكن جزء من تلك العائلة مطلقاً.

 

~Canalia )كاناليا( 



 

وقفت بمكاني أحدق بذلك الرجل العجوز الواقف عند 

الباب. كان ينظر لي بابتسامة حنونة ومشتاقة وعينين 

يده اليمنى عصى مصنوعة من خضراء ذابلة، يمسك ب

خشب بني قوي وغاٍل، كان يتكئ عليها بخفة. وكان كل ما 

 نطق به منذ ان دخل كان اسمي.

 

 

عبست بشدة لتتجمع الدموع بعيني وانا ارمقه بغضب اال 

ان نبرة صوتي خانتي ولم تسعف المعنى الذي خرجت به 

 "كلماتي، "ان لم يقنعني عذرك.. سأقتلك بنفسي هذه المرة.

 

خرجت من فمه ضحكة خفيفة ليومئ رافعاً يده اليسرى، 

 "حسناً، حسناً.. عانقيني ثم افعلي."

 

سرت اليه بسرعة ألعانقه وتسقط عصاه لتلحقها دموعي. 



كان االمر صعباً للغاية من دونه لدرجة انني شعرت بأني 

سأجن في كل ثانية تمر. شد ذراعاه حولي بقوة متجاهالً 

 كئ عليها.العصى التي كان يت

 

ربت على شعري كما اعتاد ان يفعل حينما ابكي في 

 الماضي او أكون حزينة، "ال بأس صغيرتي.. ال بأس.."

 

فصلت العناق ما ان احسست بشعوره بالتعب. رفعت 

عيناي ألنظر له، كان ينظر لي بعينين متأللئة، وكانت 

 هذه هي المرة األولى التي اراه يوشك على البكاء.

 

لعصى من األرض ألعطيه إياها وسرعان ما التقطت ا

التقطها ليتكئ عليها، رفع يده األخرى ليضعها على رأسي 

 بلطف قائالً، "صغيرتي قد كبرت.. كدت اال اعرفك."

 

خرجت من شفتاي قهقهة ولم أعلق، نظر جدي خلفي 



ناحية لوكاس ألفعل المثل، "البد أنك لوكاس؟" لم يكن 

بينما االخرون قد رحلوا  بالمكتب سوى لوكاس انا وجدي

 وال اعلم متى.

 

رمقني لوكاس بتعابير مشوشة وبدى انه لم يفهم أي شيء 

مما رأى. همس جدي لنفسه بعد ان رأى تعابير لوكاس، 

 "تلك اللعينة كاثرين.."

 

سار للداخل بخطى بطيئة ليقف بقرب لوكاس قائالً، "انا 

ذلك  جدك يا صغير، اعتذر ألني لم أستطع استعادتك من

الرجل اللعين.. سعيد ألني عشت ألرى حفيدي االخر.. 

 انتما تشبهان بعضكما للغاية."

 

三三ᕕ( ᐛ )ᕗ三三ᕕ( ᐛ )ᕗ 

__________________________ 

 



~Carla )كارال( 

 

أغلقت عيناي بقوة وعقدت ذراعي وانا أحاول تجاهل 

رائحته الجميلة التي مألت الغرفة محاولة التفكير.. "لماذا 

 ي؟"لم تخبرن

 

سألت بغضب ألفتح عيناي مجدداً محدقة به بصبر قد نفد. 

كان يقف امامي على بعد مسافة محدقاً بي بهدوء. "لم 

 أستطع."

 

هل هذا كل شيء؟ خرج نفس ساخر من بين شفتاي، "لم 

 تستطع ام لم ترد؟ هناك فرق بينهما."

 

"كارال.." خطى نحوي متقدماً ألوقفه بغضب رغم الشعور 

 ني لسماع اسمي يخرج من بين شفتيه.الذي اعترا

 



"ال تقترب.." وقف مكانه ينظر لي بألم واضح في عينيه، 

لكنني أكملت رغم ذلك بعصبية وصراخ.. اشعر باالمتنان 

لكون الغرف عازلة للصوت. "ال تقترب مني.. طوال 

حياتي تساءلت اين رفيقي ولما لم يأِت ليبحث عني، 

نفسي ان انجذب ألي انتظرت بفارغ الصبر ولم اسمح ل

 ذكر اخر وفي النهاية هذا ما احصل عليه؟"

 

"رفيق قد أحب شخصاً اخر بشدة ال وايضاً حبيبته القت 

سحراً اسود على رفيقته.. كنت تعلم لكنك لم ترد 

اخباري.. هناك فرق لوكا.." امتألت عيناي بالدموع 

ألنظر له بال تصديق، "كيف امكنك فعل ذلك؟ اعلم جيداً 

قتنا لم تكن جيدة وأنك تكرهني لكن.." هززت ان عال

 رأسي ولم اعد أستطيع ان أكمل ألصمت.

 

 

صرخ فجأة بغض ليجفل جسدي، "ما الذي سأقوله بحق 

االله.. هاي كارال انا رفيقك الذي كنت تنتظرينه لكننا ال 



نستطيع ان نكون معاً ألنك ستموتين.. هل هذا ما يجب ان 

لسحر عليِك ألنني رفضتها قبل أقوله؟ ايفيلين القت هذا ا

 ان ترحل وارادت االنتقام مني لكي ال أجد رفيقتي ابداً.."

 

حدقت به بعينين متسعتين بينما هو أكمل، "هل تظنين انني 

كنت هادئاً غير مباٍل حينما اخبرتني؟ لقد كدت أفقد 

 عقلي.."

 

دخلت فجأة ذكريات ذلك اليوم دماغي.. هل كان يبكي 

 بسبب هذا؟؟

 

ذاً لماذا لم تخبرني؟" الن صوتي مع الكلمات التي "ا

خرجت من فمي. لما لم يخبرني آلخذ نصف المعاناة 

 منه؟!

 

ما ان سمع نبرة صوتي حتى هدأ خضبه، تنهد ليرفع يده 



ويمرر أصابعه في خصالت شعره البنية. تقدم نحوي 

ببطء ليقف امامي مباشرة قائالً بهدوء وابتسامة صغيرة 

طريقها لشفتيه القابلة لتقبيل. "ألنني لم أرد بالكاد وجدت 

لك ان تشعري بما شرت به.. ظننت ان ال أمل من 

التخلص من السحر األسود.. لم اعلم ان اللونا باستطاعتها 

 مساعدتنا.."

 

اقترب خطوة أخرى مني حتى كدنا ان نلتصق، نظر في 

عيناي بعمق لثواني ليكمل، "لقد كنِت تنتظرين رفيقك دون 

ان ترمش عينك ألي رجل آخر.. لدرجة انني شعرت  حتى

بالغيرة منه وتمنيت ان تنتظرني رفيقتي هكذا رغم انني لم 

أكن استحق ذلك... لم أستطع تخيل ما ستشعرين به حينما 

اخبرك بأنني رفيقك وأننا ان بقينا معاً ستموتين.. لم 

 أستطع ذلك."

 

الصمت  لمعت عيناه البندقة حينما صمت.. وفقط هكذا عم

بيننا وبقي كالنا يحدق في االخر بمشاعر ال اعلم تحديداً 



ماهيتها.. اهي احباط وحزن لما حدث؟ شوق لكوننا 

 انتظرنا نصفنا االخر بفارغ الصبر؟

 ربما نشتم ايفيلين فقط! ألنني افعل االن.

 

(๑ↀᆺↀ๑)(๑ↀᆺↀ๑) 

_______________________ 

 

~Canalia )كاناليا( 

 

ء وحدنا في مكتب اليكساندر. ال اعلم جلست ولوكاس بهدو

كم امضينا من الوقت ونحن نتكلم مع جدي لكنني شعرت 

انها لم تكن سوى دقائق. ولو انه لم يكن سيذهب لكاثرين 

 لم أكن ألتركه ولو لثانية.

 

وحينما أرى اليكسير اللعين ذاك سأتأكد ان افصل رأسه 



 لقدم.عن جسده وأقدمه ألطفال البشر ليلعبوا به كرة ا

 

نظرت للوكاس الذي ينظر لألرض بشرود وتعابير ذابلة، 

"لوكاس.. هل انت بخير؟" سألته رغم انني اشعر بأنني 

 اعرف سبب صمته هذا.

انا حظيت بثالث سنوات جميلة من طفولتي حينما وجدني 

جدي حتى على الرغم من كون كاثرين وخالتي العانس 

منذ ان كان  كالسم بها.. لكن لوكاس عاش عند بيتراوس

طفالً ولم يخرج من هناك اال مؤخراً حينما امره 

 بإحضاري.

 

انا حظيت بجدي جيرالد قبل ان يأتي لوكاس.. اما لوكاس 

 ربما لم يحَظ بأي أحد قبل ان نلتقي..

 

 "انا بخير." أجاب باختصار وصمت بعدها.

"لوكاس.. انت تملكني االن.." رفع عيناه لينظر لي 



"سأبقى دائماً بجانبك ولن اتركك ابداً.. بتعابير متفاجئة، 

سأبرح من يحزنك ضرباً وارسله بجولة للهاوية للمئة سنة 

القادمة من حياته.. لذا ال تصنع هذه التعابير على وجهك. 

 كيف اسمح لتوأمي ان يشعر بهذه الطريقة وانا موجودة؟"

 

لم تختِف تعابيره المتفاجئة وبدى ان ما قلته أصاب مصابه 

به. حاولت تغيير الجو قائلة بسخرية، "الن تبكي؟" في قل

 رفعت ذراعاي في الهواء بدرامية قائلة، "هل تريد عناقاً."

 

قهقه ضاحكاً بصوت منخفض بينما رسمت ابتسامة كبيرة 

على وجهه ليرد ساخراً هو االخر، "احتفظي بعناقك هذا 

 لحبيب قلبك العصبي ذاك."

 

باستغراب، "لما افعل تغيرت تعابير وجهي بسرعة ألردد 

 ذلك؟ عانقته البارحة بالفعل."

 



رفع أحد حاجبيه بسخرية لما قلته، ألقول قبل ان يجد 

الوقت حتى ليعلق على االمر. "ال تشعر بالغيرة ألنك ال 

تملك حبيبة واختصر فقد فعلنا أكثر من العناق.. هذا ما 

يفعله األحباء اال تظن؟ اااه انتظر لحظة انت ال تمتلك 

 بيبة كيف ستعلم.. انه خطأي فقط تجاهل االمر."ح

 

فتح فمه بعدم تصديق وغيظ ال يعلم تحديداً كيف يرد على 

ما قلته البتسم بانتصار. "هل كنت دائماً بال حياء ووقحة 

 هكذا؟"

 حركت رأسي للجانبين بدرامية قائلة بأسى، "دائماً."

 

ر هز رأسه بقلة حيلة ليكمل قائالً، "على أي حال االم

هو.. حينما كنا ال نزال في عرين بيتراوس بعد ان أصيب 

حبيبك الهمجي.. الشخص الذي اخرجنا من هناك كان 

 شقيقته الصغرى تلك.." تحول الجو حولنا فجأة للجدية.

 



علقت باستغراب، "اين المأساة باألمر هنا؟ ام تقصد ان 

اعانقه ألشاركه فرحته بكون شقيقته استعادت رشدها 

 اخيراً؟"

 

"الا كاناليا.. بيتراوس.. لقد قتلها قبل ان ننتقل مباشرة." 

اتسعت عيناي بدهشة خفيفة، حسناً هذا متوقع من 

بيتراوس بما انها خانته وانقذتنا. لكن.. كيف سيشعر 

اليكساندر ان علم.. ردة فعله التي اظهرها البارحة ما ان 

 ذه؟ذكرتها لم تكن قليلة.. ماذا ان علم انها قتلت وهي تنق

 

أكمل لوكاس، "كان اخر ما قالته لنا قبل ان ننتقل لهنا كان 

ان نعتني بحبيبك كانت تبكي وهي تقول ذلك. أستطيع 

تخيل شعورها بكونها لن تستطيع االعتذار له بشكل 

صحيح، حتى رغم انها أخطأت وخانت ثقته.. هي لم تملك 

غيره.. كانا ال أحد يستطيع اخباره عن االمر أفضل 

 منك.."

 



 "ماذا؟"

 

وقفت بسرعة وصدمة انظر ناحية الباب نحوه بقلق، لقد 

كنت غارقة بأفكاري وبحديثي مع لوكاس لدرجة انني لم 

 الحظ وجوده هنا..

 

كان يقف عند الباب ينظر ناحيتنا بصدمة.. بل.. بشيء 

 يتعدى ذلك بكثير..

 

 "اليكساندر.."

 

----------------------------------------- 

 

 ��✋حب مرا

 



 ❤��انا بخير لمن يهتم  ❤اخباركم؟ ان شاءهللا بخير

 

 كيف شفتم البارت؟

.. لكن ��اتمنى استمتعتم بالقراءة.. احسه كان ايموشينال

 �😉�ليس بقدر البارت القادم 

 

راح يكون البارت القادم فول اوف كاناليا و اليكساندر، 

 مين متحمس؟؟

تأخرت بتنزيله  بالبارت هاض مش راح اسأل اسئلة ألني

😅😅 

 

وان شاءهللا التنزيل راح يظل نفس الشيء برمضان النه 

بعد رمضان امتحانات وما بدي ابخل عليكم ابارتات قبل 

 ��االمتحانات 

 



 حتى بوجود االمتحانات راح يكون في بارتات لذا ال تقلقوا

 

المساء بتوقيت  ١٠لكن التنزيل راح يسير على الساعة 

راح يكون عندهم نفس الوقت تسعة النه االردن.. اغلبكم 

 توقيتنا تقدم ساعة من فترة..

وقفت بسرعة وانا انظر ناحيته بعينين متسعتان، منذ متى 

 وهو يقف هناك؟ هل سمع كل شيء قلناه عن ايفيلين؟

 

وقف لوكاس بتوتر وهو ينقل انظاره بيني وبين 

اليكساندر، نظف حلقه ليهمس لي بارتباك، "انا.. 

" ثم سار نحو الباب ليخرج ويغلقه خلفه. ذلك سأغادر.

 السافل وضعني في مشكلة وهرب.

 

نظرت الى اليكساندر بصمت، كانت تعابيره ال تفسر.. 

مزيج من األلم والغضب والحزن.. ال يعلم ان كان يجدر 

به ان يحزن ألنها ضحت بنفسها ألجله او ألنها في المقام 



ا لم تتحالف مع األول لم تكن لتضطر لفعل ذلك لو انه

 االب بيتر وتخنه.

 

 "اليكساندر االمر هو.."

 

قاطعني قائالً بنبرة صوت باردة وقاسية، "هل كل ما قلتما 

صحيح؟" بدى انه يحاول ان يخمد مشاعره ويرسل فكرة 

ان شقيقته الصغرى ماتت ألبعد جزء في دماغه. أهكذا 

 يتعامل مع المه؟

 

ذكرني بنفسي. كنت هو يزيد الوضع سوًء فقط.. هو فقط ي

اتعامل مع كل شيء مؤلم بهدوء.. ابعد المي واتجاهل 

الحقيقة بل حتى ال اسمح لدموعي بالنزول. لطالما شعرت 

بأن هذا هو االمر الصحيح لفعله لكنني االن اشعر بأنه 

 ابعد ما يكون عن الصحيح حينما انظر الليكساندر.

 



شخص يبقى والحقيقة هي اننا احتجنا ألحد بجانبنا فقط، 

بجانبنا حتى ان تخلى عنا كل من حولنا، وبدل ان يكرهنا 

ألخطائنا.. يقف بجانبنا لتصحيحها. هذا كل ما كان يحتاجه 

 االمر لنشعر اخيراً اننا بخير.

 

تقدمت عدة خطوات منه بصمت حتى وقفت امامه تماماً. 

ان الكذب االن لن يفيد بشيء. امسكت يده بصمت لثواني، 

ألحدق بعينيه حالكتا السواد ألقول بنبرة رفعت عيناي 

 حانية خرجت بتلقائية من حنجرتي، "نعم صحيح.."

 

عقد حاجبيه ولمعت عيناه، لكنه فقط ابتسم.. ابتسامة باهتة 

 لم يجدر بها الظهور على مالمحه الجميلة.

اقتربت منه ألمحي المسافة بيننا واحيط عنقه بكلتا يداي 

فعله انه أراد هذا العناق بشدة، واعانقه بقوة وبدى من ردة 

احاد يديه حولي ليبادلني العناق بقوة. أغمض عيناه ليحشر 

 وجهه برقبتي وبدى هذا فعاالً للغاية لتهدئته.

 



همست له بهدوء، "اعلم بأن الوقت ليس مناسباً لنشعر 

بالحزن لكن.. حتى برغم ما فعلته هي تستحق ان تشعر 

فعل ما فعلته لو انها لم بالحزن ألجلها.. فهي لم تكن لت

 تشعر بالندم."

 

شد يديه حولي أكثر ألكمل، "ليس عليك اظهار هذا امام 

أي أحد عداي.. سأكون بجانبك حت في أضعف حاالتك. 

 ليس عليك ان تكون االلفا امامي بل فقط اليكساندر."

 

"هل تعلمين.." همس بصوت منخفض للغاية، شعرت 

جسدي بأكمله يتوتر. بشفتيه تتحرك ضد رقبتي ألشعر ب

أكمل كالمه بذات نبرته، "الشخص الوحيد الذي كان يقول 

لي هذا كانت امي.. وكان هذا منذ زمن طويل للغاية... 

لدرجة أنى لم اعد اذكر ما كانت تقوله تحديداً وال حتى 

 مالمح وجهها.."

 

"كل ما اذكره منها هيئة جسدها النحيل للغاية يتدلى في 



يمسك برقبتها التي كسرت بالفعل..  الهواء، وبيتراوس

كانت عيناها فارغتان للغاية تنظران لألفق بعد ان كانت 

تستنجد بعينين غارقتان بالدموع مني ولم أستطع انقاذها 

وال التحرك انشاً واحداً... واالن ايفيلين ايضاً ميتة وعلى 

يد ذات الرجل.. لطالما كانت مرحة ولطيفة تجري في كل 

المشكالت ألبسط األشياء حتى بوجود مكان وتفتعل 

 كاسيدي كانت ال تزال االمور بخير."

 

من المثير للشفقة التفكير بحقيقة كوننا جميعاً كنا بخير لوال 

بيتراوس، وانه الشخص الذي حول حياة الجميع لجحيم، 

فحتى بوجود مشاكلنا األخرى ال زلنا نعيش. "اعلم.. اعلم 

" سنتخلص من ذلك ما تعنيه، كل شيء سيكون بخير.

البيتراوس وكل شيء بعدها سيكون بخير.. هو المعضلة 

 صحيح؟

 

رفع رأسه ليحدق بعيني لوهلة، ثم انحنى قليالً ليضع 

جبينه على جبيني قائالً بشبه ابتسامة على وجهه. "أدين 



 لك باعتذار.."

 

"توقف.." قاطعت كالمه بهدوء ليصمت كالنا للحظات. 

شعره البيضاء واعبث بها  رفعت يدي ألمسك أحد خصل

مبعدة عيناي مكملة، "انه خطأي منذ البداية ألنني لم 

 اخبرك الحقيقة و.."

 

انزلت يدي أللمس فكه الحاد وأحرك اصابعي على طول 

خط فكه ببطء قائلة ببعض التوتر، "اردت ذلك لكن في كل 

مرة يأتي شيء ويمنعني من قوله.. وانت قلت أنك لن 

ذلك اعتمدت على كلماتك في هذا." تتركني مهما كنت ل

 كنت مركزة للغاية بكلماتي ولوهلة شعرت بوجهه أقرب.

 

حركت عيناي لعينيه ألصمت محدقة به بتوتر. لم يكن 

ينظر لعيناي هذه المرة بل لشفتي بعينين اختلط الذهبي 

 المشتعل بهما. وشعوري بعنقائه كان كبيراً.



 

اختلف الجو شعرت بجسده الدافئ للغاية ضد جسدي، و

حولنا مئة وثمانين درجة. رفع احدى يديه ليمسك بيدي 

التي تجمدت بمكانها على فكه، بينما األخرى ابقاها حول 

 خصري.

فرقت شفتاي ألنطق باسمه بتوتر، "اليكساندر!" واعتقد 

انها كانت فكرة سيئة لوضع كهذا فقد خرجت زمجرة 

 بلته من قبل؟منخفضة من فمه. لما انا متوترة للغاية؟ لقد ق

 

اقترب ببطء وتوقف على بعد انشات مني لتصطدم أنفاسه 

الساخنة بوجهي. هل يفعل هذا متعمداً؟ ظننته سيبتعد او 

يقول شيئاً لكنه لم يفعل كالهما بل اقترب منهياً امر 

 المسافة بين شفتينا.

دفعت شفتاه شفتاي ببطء ليقبلني بهدوء، والفراشات التي 

ساعد ابداً. ابتعد ليهمس ببحة رجولية بدأت في معدتي ال ت

زادت من الكارثة التي وقعت لقلبي "انِت تتأثرين هذا." 

 بدى انه تأكيد لنفسه أكثر مني.



 

وما كاد ينهي كالمه حتى أعاد لصق شفتيه بشفتاي مرة 

أخرى ويأخذهما بجولة أخرى دامت ربما دقائق لست اعلم 

ن شفتاي تعطل مؤشر الوقت عندي. كانت شفتاه تأكال

باحترافية. شعرت بأن كل شيء حولي قد اختفى ولوهلة 

 نسيت اين نحن.

 

 ليعيدني لوعيي صوت طرق الباب القوي.

ابتعد اليكساندر عني متنهداً بانزعاج للشخص المزعج 

خلفنا. "هل استمر بالطرق ام استعمل تقنية أخرى 

 لتتوقفا؟"

ره. كان وقف متكئاً على حافة الباب، عاقداً يديه امام صد

شعره األسود مبتالً بينما يرتدي ثياباً بيضاء بالكامل وبدى 

ان هذا أزعجه. كان يعقد حاجبيه بانزعاج وينظر لنا 

 بسخرية.

 



رفعت أحد حاجباي متناسية الموقف الذي رآنا فيه لتوه، 

"ملك الشياطين واألبيض!" خرج كالمي ساخراً. ليتنهد 

 ً بعدة كلمات لنفسه.  بانزعاج مغلقاً عينيه لوهلة متمتما

 اعتقد بأنه يحاول تجاهل كلماتي.

 

فتح عينيه مجدداً ليأخذ نفساً قائالً بجدية. "علمت ما هي 

خطوة بيتراوس التالية لكن.. لست متأكداً ان كان صحيحاً 

 ام ال ألنه ال يبدو منطقياً لي."

 

"ما هي؟" سأل اليكساندر باستغراب ليكمل اورفيوس. 

 في الهاوية.. كل من اسرهم هناك.." "يريد اخراج كل من

 

ابتعد اليكساندر عني قائالً له بجدية، "البد ان المعلومات 

التي وصلتك خاطئة.. كل من بالهاوية يود بيتراوس ميتاً 

 ان فعل هذا فسي.."

 



"ال.." قاطعته بجدية، ال هو ليس غبياً بل ذكياً للغاية.. لم 

تعزيز قوته لخوض أتوقع نهائياً انه سيلجأ لحركة كهذه ل

 حرب ضدنا. هربت من بين شفتاي نفس ساخر.

 

نظر كالهما لي باستغراب، رفعت يدي ألخلل اصابعي 

بخصالت شعري الطويل محركة إياه للخلف. "بل هو 

يعرف ما يفعله تماماً.. صحيح ان جميع من في الهاوية 

يرغبون به ميتاً لكن.. ماذا ان كان سبيلك الوحيد للخروج 

 وية هي الخوض بحربه والى جانبه؟"من الها

 

بدى ان كالهما أدرك مدى خطورة تصرفه ألكمل 

موضحة، "هناك اآلالف بالهواية من مختلف األصناف 

وال أستطيع تخمين المدة التي قضوها هناك.. لكنها حتماً 

كفيلة بإفقادهم عقولهم وتحويلهم آلالت قتل مقابل 

 الخروج."

 

أضاف اورفيوس بتعابير  "اذاً نحن في مشكلة كبيرة."



ساخرة محركاً رأسه ايجاباً بدرامية. هل سيعترض أي 

أحد ان قتلته؟ تجاهلت االمر ألسأله. "كيف حصلت على 

 هذه المعلومات على أي حال؟"

 

رفع عيناه باستدراك لي، وكأنه تذكر لتوه. ليقول بال 

 مباالة..

 

"شخص ما باألسف يدعي انه يعرفك قال ذلك.. قال انه 

 بن خالتك او شيء كهذا."ا

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

 ❤اخباركم؟ 



 

كيف شفتم البارت؟ اتمنى استمتعتم فيه. وراح انشر بارت 

اخر هاض االسبوع قبل السبت لهيك حطيت هاد جزء 

 اول

 رأيكم باليكساندر وكانا؟

 

 اورفيوس؟

 

ورفيوس في نهاية وبرأيكم من الشخص الذي تحدث عنه ا

 البارت؟ وسبب مجيئه؟

 

وكاعتذار  ��اعتذر الن البارت قصير حاولت اطوله 

 بارت ايقاع جليدي راح يكون طويل..

"شخص ما باألسف يدعي انه يعرفك قال ذلك.. قال انه 

ابن خالتك او شيء كهذا." قال اورفيوس بنبرة غير 

 مبالية.



 

خصان اللذان اتسعت عيناي بصدمة، ابن خالتي! احد الش

كانا يقفان بجانب بيتراوس! لماذا قد يأتي أي منهما لقول 

ذلك؟ كنت سأسأل لكن اورفيوس سبقني قائالً، "لقد غادر 

بالفعل، قال انه ان بقي لوقت أطول سيعلم بيتراوس 

 بذلك.. وغادر فقط."

 

حسناً هذا غريب. ربما والدته العانس ترغب بأن يقفا 

قان صبراً لتخلص منه ومن بصف بيتراوس وهما ال يطي

جبروته، فقد كانت معاملته لهم من الواضح انها مليئة 

 باالحترام والتقدير..

 

"ال يمكننا الثقة بكالمه.. فهو في النهاية احد اتباع 

 بيتراوس." قال اليكساندر بنبرة جادة.

وسرعان ما اجابه اورفيوس باستغراب، "لما سيكذب بهذا 

يتراوس القضاء علينا لكان اخفى الشأن؟ اعني.. لو أراد ب

 االمر للحظة األخيرة لكي ال نتمكن من التراجع عندها."



 

رددت بتفكير، "اورفيوس محق، ال اظن ان هذه كذبة بل 

حقيقة.. او ربما جزء من الحقيقة فقط. ربما ليس من في 

 الهاوية وحدهم من يقفون بصفه."

 

لفعل. من في من تعابير كالهما، بدى انهما فكرا باألمر با

الهاوية وحدهم يشكلون مشكلة فأعدادهم باألالف غير 

حقيقة كونهم على الحافة شرسين ومستعدين حتى لقتل 

عائالتهم الخاصة، وإن كان كالمي صحيحاً وبيتراوس 

بالفعل يمتلك أناس يصطفون بجانبه فهذا يعني اننا في 

 مشكلة كبيرة.

 

-------------------------------------------- 

 

 ~ثيو

 



وقفت بجانب سريرها اتأمل تفاصيل وجهها الذابل. كل 

ذلك الوقت كانت تحت تأثير السحر األسود ولم االحظ. 

كان االمر غريباً منذ البداية.. تصرفاتها التي تغيرت شيئاً 

 فشيئاً.. مشاعرها التي قلت.

 

جلست على الكرسي المجاور للسرير. وعيناي لم تتركها 

هيئتها الساكنة اعادت لي ذكريات لطالما اردت  ولو لثانية،

 ان انساها.

 

انه كذلك المشهد تماماً.. جسد امي الراكد على األرض 

وبركة دماء قرمزية اسفلها.. عيناها المغلقتان أرسلت لي 

امالً صغيراً انها ربما نائمة وليس كما يبدو عليها.. ميتة. 

ن كانت تحتضن اخي الصغير، كان ينظر لي بعيني

متسعتين. وربما لشدة اتساعهما استطاعت الحياة الهرب 

 منهما.

 

اما ابي.. فقد كان جسده يتدلى من السقف والشيء الحيد 



الذي يبقي جسده في الهواء لكي ال يسقط هو ذلك الحبل 

 الرفيع المهترئ. كانت عينيه شديدتا االحمرار..

تمنيت لو كان مجرد كابوس طويل حظيت به. والشيء 

زاد هذا الكابوس بشاعة هو ان الفا قطيعي السابق الذي 

القى تهمة قتلهم على كاهلي بدل ان يقفوا بجانبي ليأخذوا 

حقي من قاتلهم، فضلوا ان يقفوا ضدي وكأن كوني من 

 هذه العائلة التي قتلت ظلماً هو خطأي..

 

وقفت مجدداً من على الكرسي بعزيمة اكبر. في ذلك 

ساندر وضمني لقطيعه حتى ان الوقت ساعدني االلفا اليك

رفيقتي المقدرة اتضح انها من قطيعه. واالن.. اللونا 

ستساعدني.. ان استطاعت مساعدة كارال فهي تستطيع 

 فعل ذلك ألوفيليا.

 

 

--------------------------------------------- 



 ~لوكا

 

حدقت باتجاههم بهدوء. كانوا منعزلين وهادئين بدرجة 

ظن ساللة عنقاء الظالم ظالميين مخيفين كل كبيرة. كنت ا

 ما يجيدونه هو القتل وسفك الدماء.

 

لكن بالنظر لهم االن.. يبدون طبيعيين كأي ساللة أخرى، 

بغض النظر عن انهم يرتدون األسود.. جميعهم، كأنهم في 

 عزاء ما. ربما ملكهم يحب السود فقط واجبرهم عليه.

أم واألخر األشقر هناك وقف ذلك المزعج شقيق اللونا التو

معهم يتبادلون الحديث. أبعدت عيناي عنهم ألنظر للباقين 

 في ساحة التدريب.

جميعهم يحدقون بعنقاء الظالم ويتهامسون وكأنهم تماثيل 

قديمة من العصر اليوناني. وبجميعهم اقصد مصاصي 

الدماء، مستذئبين، سايرين سحرة وشياطين.. واخيراً 

 بَق سوى المجنحين.عنقاء الظالم.. لم ي



 

لم اظن يوماً انني سأرى مشهداً كهذا. كانت ساحة التدريب 

تعج بهم رغم انها شاسعة. ورغم انهم يتواجدون بمكان 

واحد اال ان كل منهم يقف مع امثاله واشباهه ال يختلطون 

 مع االخرين.

 

لنكن واقعيين، انا اقف هنا منذ ساعات اراقبهم لكي ال 

.. اشعر انني أصبحت جليس أطفال تحدث أي مشكلة لكن

 فحسب رغم انم ال يبدون اطفاالً مطلقاً.

 

فجأة اشتممت تلك الرائحة، كرائحة الشوكوال والقهوة 

وربما رائحة الغابة بعد هطل االمطار. ال اعلم كيف 

امتزجت هذه الروائح معاً لكنها فقط اشهى ما اشتممت 

انت تقف على االطالق. وجهت عيناي باتجاه الرائحة وك

 هناك..

 



ترتدي شرتاً قصيراً رياضياً وقميص بال اكمام، بينما 

ربطت شعرها البني القصير لتبدو ظريفة للغاية. عبست 

بقوة ليتصاعد الغضب بداخلي. لماذا ترتدي هكذا في هذا 

اليوم بالذات؟ اال تستطيع رؤية كل هؤالء الذين يملئون 

 المكان؟

 

قي عينانا، وسرعان ما حركت عينيها لتنظر ناحيتي لتلت

 توردت وجنتيها لتعبس وتزيح عيناها.

 

تنهدت محاوالً كبت غضبي ألقول بنبرة هادئة، "كارال 

تعالي هنا." تجاهلتني واكملت حديثها مع الفتاة امامها 

وبدت الفتاة امامها مرتبكة لما حدث بينما تنقل نظراتها 

 بيني وكارال.

 

. "بيتا لوكا.." خطوت نحوها اال ان احداهن اوقفتني

نظرت لها بهدوء، كانت احد الشياطين، تمتلك شعراً اسود 

 مصبوغ بنهايات حمراء وعينان سوداوين.



 

ابتسمت بأغراء بينما تنظر لي من األسفل لألعلى 

بأعجاب. تنهدت متمالكاً اعصابي، "ما الذي تريدينه؟" 

 رددت ببرود وهدوء.

 

. اقتربت لتقف وسرعان ما اتسعت ابتسامتها بأعجاب اكبر

قريبة مني وتمد يدها نحوي قائلة، "كنت أتساءل منذ مدة 

وانا انظر اليك، ان كنت تستطيع ان تريني عضالتك؟" 

همست بنهاية كالمها، ورغم انها همست اال ان معظم من 

هنا يستطيعون سماعها وبالفعل التفت معظمهم ينظرون 

 لنا.

 

 

ريئين، لكن اال حدقت بها ببرود. لطالما كان الشياطين ج

تظن ان جرأتها تجاوزت الحدود بالفعل؟ "اقترح ان 

 تعودي من حيث اتيتي."



 

اجبتها بأكبر قدر من الصبر امتلكه، لكنها عبست قائلة 

بمرح، "هيا يا رجل اال يفعل الذئاب هذا عادة حينما 

يتدربون.. هل تريد ان تقاتل احدهم لتفعل؟" بدى من 

ان انزع قميصي واال ستموت نظراتها انها حقاً تريدني 

 بأي لحظة.

 

 من سوء حظها انني ال ابالي ان ماتت.

"اوه اهالً يبدو انِك تملكين الكثير من وقت الفراغ اال 

تفعلين." نظرت ناحية كارال التي وقفت بجانبي بتعابير 

 مغتاظة، امسكت بيدها لتبعدها عني.

 

متهكمة، أبعدت الشيطانة يدها بحاجبين مقطبين قائلة بنبرة 

 "وما شأنك انِت؟"

 

"ان كنت تريدين ان ابرحك ضرباً تكلمي." ردت كارال 



 بعصبية وغضب، لتبتعد الشيطانة بانزعاج وهدوء.

 

نظرت لها بسخرية، "لما اتيِت؟" الم تتجاهلني لتوها، هل 

 تغار االن؟

 

أخرجت نفساً ساخراً مبررة كالمها، "الم تطلب ان آتي 

 لتوك؟"

قائالً، "اوه هل فعل؟ ال بد انني نسي.." ابتسمت بجانبية 

 زاد كالمي من انزعاجها لتستدير متجاهلة اياي مجدداً.

 

امسكت معصم يدها وبثواني كنت احملها على كتفي 

وسرت مبتعداً ناحية بيت القطيع. بينما هي صرخت 

 وتخبطت اال انني تجاهلتها. يجب ان اعاقبها.

 

---------------------------------- 

 



 ~كاناليا

 

كنت اجلس على احد الكراسي بينما اراقب من حولي وهم 

 يتشاورون ويدلون برأيهم منذ ساعة.

تنهدت بملل، اعلم ان االمر مهم ويتعلق ببيتراوس 

والحرب التي نوشك على خوضها، لكن اراءهم وجداالتهم 

 ال تقود لشيء.

 

ل بعضهم يرى ان علينا المخاطرة بما لدينا والذهاب للقتا

هكذا متيقنين بان ما قاله تابع بيتراوس ذاك مجرد فخ 

ليهبطوا من عزيمتنا، والبعض االخر يرى بأن ذاك 

 الشخص بقدرنا يريد التخلص من بيتراوس وانه على حق.

 

تنهدت بخفة ألضع يدي بجيوب بنطالي وسرعان ما 

توقفت باستغراب ما ان لمست يدي شيئاً. اخرجته ليتضح 

الجوهرة الحمراء التي اخذتها من  انها القالدة ذات



اورفيوس.. عين ميدوسا التي تحول كل شخص ينظر لها 

 الى تماثيل حجرية.

 

كدت انسى امرها. لكنها بال فائدة لسببين، األول هو انها 

ال تعمل على بيتراوس.. اللعنات والسحر بأنواعه ال ينفع 

معنا نحن عنقاء الظالم. والثاني هو ان العين األخرى 

 فقودة بالفعل ولن تعمل دون عين دون األخرى.م

 

عبثت بها بين يداي بينما سرحت افكاري. أتذكر حينما 

كنت هناك.. في عرين بيتراوس سمعته يتحدث لشخص 

ما، كان ذلك الشخص يرتدي عباءة تغطيه بأكمله ولم يكن 

أي شيء واضح منه.. ولو كان احد االخوين الستطعت 

 اإلحساس بقوته.

 

انه جزء اللغز من هذا االمر؟ اياً كان فقد كان  هل يمكن

 شخصاً ليس بسهل لحذر بيتراوس الشديد في التحدث معه.



شعرت بقوته الغريبة، وكأن هناك فجوة ما داخله.. فجوة.. 

بل اشبه بشيء مكبوت يحارب للخروج.. اشعر انني 

 سمعت شيئاً مشابهاً في الماضي..

 

الن.. اخبرني "بانشي." همست باستغراب، تذكرت ا

هيكلر عنهم ذات مرة. قال بأنهم كائنات تبدو مسالمة اال 

ان قوتهم قاتلة تكمن بصرخاتهم.. وصرخاتهم هذه مكبوتة 

بحناجرهم. لكن كل ما نشعر به هو شيء اشبه بفجوة 

 سوداء او كرة مضغوطة وحسب.

 

يستحيل ان يكون ما يخفيه بيتراوس هم البانشي! الم 

لم يفعلوا اليسوا كائنات تعيش  ينقرضوا؟ او حتى ان

 متفرقة؟ حتى مع اجناسهم ال يتعايشون..

 

"كاناليا؟" اخرجني صوت اليكساندر من شرودي ألنظر 

لهم، كانوا يرمقونني باستغراب. اوه صحيح حتى لو 

 همست يستطيعون سماعي.



 

فتحت فمي مفسرة ما توصلت له، "ربما.. بيتراوس 

 يتعامل مع البانشي.."

 

رفيوس نفساً ساخراً ليعلق، "ربما ألنك عشتي مع اخرج او

البشر كثيراً نسيِت ان البانشي ال يعيشون بمكان واحد مع 

 بعضهم.."

 

قاطعته متجاهلة سخريته بالكامل، "اعلم هذا بالفعل لكن.. 

بيتراوس كان يلتقي بأحدهم وال اظن انه يتعامل مع بانشي 

 واحد فقط.."

 

بالنسبة لشخص لم يترك اتسعت اعينهم بصدمة ألكمل، "

أي احد بسالم اال ووضع اثره بحياته او دمرها لسنوات 

اشك انه يخادع ولم يعد يمتلك جيشاً.. التخلص منه لن 

 يكون بهذه السهولة وعلينا حتماً ان نتوقع االسوء."



 

ساد الصمت الثقيل حول المكان وبدى من تعابيرهم 

كونوا البانشي المقتضبة ان كالمي قد اقنعهم، حتى ان لم ي

سيكونون شيئاً مشابهاً بالقوة. وقفت ألرفع يدي لتتدلى 

القالدة في الهواء منها امام انظارهم ألقول موجهة 

نظراتي ناحية اورفيوس ثم اليكساندر، "علينا إيجاد عين 

 ميدوسا األخرى.."

 

"هل سيقتل ذلك بيتراوس؟" سألت الساحرة بأمل لكن املها 

جبتها، "ال.. لكنه سيفعل مع سرعان ما خمد ما ان ا

 جيشه."

 

صمت الجميع غارقين في التفكير. ليقف اورفيوس قائالً 

بجدية، "هذا يبدو مناسباً معي.. ال أرى ان هناك حلوالً 

 كثيرة لنختار من بينها."

 



"ولما سنثق بك؟ الست ابنة بيتراوس؟" سأل ملك 

وتر المستذئبين فجأة، وسرعان ما زادت هالة اليكساندر ليت

 الجميع حتى ملك المستذئبين نفسه.

لكنني اجبت بسخرية منهية االمر، "هل لديك أي احد آخر 

 ليخرج مؤخرتك من هذه الحرب على قيد الحياة؟"

 

اقتضبت تعابيره بغضب شديد لكنه لم يجب ألرد، 

 "بالتحديد." هذه هي إجابة سؤالك.

 

وقف ملك مصاصي الدماء ليرمقني بابتسامة صغيرة، 

ان ما اقترحته هذه االنسة هو اكثر حل يحتوي نسبة  "أرى

 جيدة لفوزنا."

 

وهكذا ايد الباقون االمر. وسرعان ما خرجوا اال ان 

الساحرة وقفت بجانبي تنظر نحوي رغم انها ال تستطيع 

الرؤية لتقول بنبرة لطيفة وابتسامة الطف غزت محياها، 



. شكراً "لم اظن يوماً انني سأقول هذا لعنقاء ظالم لكن.

لك. لم اكن املك أي امل بداخلي بخروجنا من هذا كله 

 احياء.. جميعنا نعتمد عليِك."

 

ابتسمت ناحيتها رغم انني لست متأكدة ان كانت تراه ام 

 ال. لتستدير وتخرج من غير مساعدة أي احد.

 

بقي بالغرفة انا اليكساندر واورفيوس الذي قال ما ان بقسنا 

يِك ان تأتي معي.." نظرت وحدنا نحن الثالث، "عل

 واليكساندر نحوه باستغراب.

 

"ما الذي تتكلم عنه؟" سأل اليكساندر بحاجبين مقتضبين 

 ونبرة باردة.

 

أجاب اورفيوس بجدية، "كنت اخطط بالفعل اليجاد عين 

ميدوسا األخرى بنفسي لكن.. هي ال تتأثر بعين ميدوسا 



 وقت."بينما انا افعل. سيختصر مجيؤها الكثير من ال

 

 عم الصمت المكان للحظات ألجيب، "حسناً سأفعلها."

نظف اورفيوس حلقه بتوتر بعد ان شعر بهالة اليكساندر، 

 ليقول خارجاً من هنا، "حسناً اذاً.. سنذهب مساءاً."

 

ثم غادر مغلقاً الباب خلفه، تاركاً ايانا وحدنا بهذا الجو 

 ده."المتوتر. "لست مضطرة للذهاب.. يستطيع فعلها وح

 

اقتربت منه بهدوء ألقف امامه واقابل عينيه الجميلتين، 

 "عليك ان تدعني اذهب.. تعلم ان الوقت ليس بحوزتنا.."

 

رفع ذراعه واحاط خصري ليسحبني نحوه اكثر ليهمس 

 بقرب اذني، "سأفعل هذا بشرط واحد."

 



كانت نبرة صوته عميقة وبذات الوقت قوية وواثقة، رفع 

بأصابعه ما بين رقبتي وكتفي بلطف،  يده األخرى ليلمس

لتسير كهرباء محببة على طول جلدي. "ما هو؟" همست 

 بدوري.

 

ليحرك رأسه حتى باتت شفتيه بقرب وجنتي، ضربت 

أنفاسه الحارة وجهي ألغمض عيناي بتوتر. وسرعان ما 

 فتحتهما بدهشة ما ان سمعت اجابته..

 

 "ان اوسمك."

تلك العالمة التي  نظرت له بعينين متسعتين، "تقصد

يضعها المستذئبون على رفيقاتهم؟" سألت بدهشة بينما 

 اشير للمكان الذي ال زال يلمسه بأصابع يديه.

 

شعرت بابتسامته تتسع، ضمني اليه اكثر ليميل برأسه 

 ناحية رقبتي قائالً بنبرة عميقة، "نعم ذلك."



شعرت بتوتري يزداد، هل ذلك يؤلم؟ أغلقت عيناي لبضع 

بينما احتل الهدوء المريح المكان. اال يعني هذا ان  ثواني

كل من يراه سيعلم انني امرأته! احتلت ابتسامة صغيرة 

 شفتاي لكنها سرعان ما اختفت.

 

"هل انَت متأكد؟" اعني.. هناك مشكلة أخرى غير 

بيتراوس يتحتم علي خوضها وهي ملك المجنحين 

علي  اليكسير. هل سيكون بخير مع ذلك؟ "ربما يتحتم

مواجهة اشخاص اخرين غير بيتراوس و.." شهقت بخفة 

 لتتسع عيناي بصدمة.

 

هل قام بعض رقبتي لتوه؟ صحيح انها لم تكن مؤلمة 

لكن.. شعرت بكل دمائي تصعد لوجنتي وصمت غير 

 قادرة على اخراج أي حرف من حلقي.

 

طبع قبلة في ذات المكان، ليبعد رأسه عن كتفي وينظر 

تسامته ما ان رأى تعابير وجهي لوجهي. اتسعت اب



المحمرة ليكمل قائالً بذات نبرته، "اذاً هل اعتبر هذه 

 موافقة؟"

 

عضضت شفتي السفلية بينما كان وجهي المحمر كفيالً 

بإعطائه اإلجابة التي يريدها. ابتسم ابتسامة كانت كفيلة 

بجعل دقات قلبي تخرج عن مسارها. اغمضت عيناي 

يه اكثر لينحني مجدداً لذات المكان بقوة بينما هي ضمني ال

 قبالً ويهمس، "ربما يكون هذا مؤلماً قليالً.. لذا تحمليه."

 

فقط افعلها انَت تزيد من توتري. شعرت بأنيابه ضد 

بشرتي لتسري قشعريرة على طول عامودي الفقري، 

أغلقت عيناي اكثر بتوتر بينما غزى قطيع من الفراشات 

 معدتي.

 

به، حتى فتحت عيناي باتساع. تفرقت وما ان ادخل انيا

 شفتاي لكن لم يخرج أي صوت من حنجرتي.



 

كان شعوراً غريباً وجميالً للغاية ينتابني.. لذيذاً جداً. لم 

 اشعر بأي الم بل شعرت وكأن شيئاً يتم ربطه بقوة.

ال اعلم كم دام االمر لم احسب الوقت، كان كل شيء فّي 

انتابني ألول مرة في مشغوالً به وبهذا الشعور الذي 

 حياتي.

 

شعرت به يخرج اسنانه من رقبتي ليختفي هذا الشعور 

تدريجياً. لعق مكان اسنانه ليبتعد ببطء. حشر أصابعه 

 بخصالت شعري، ليميل معانقاً شفتاي بشفتيه.

 

------------------------------------------- 

 

 ~لوكاس

صدمة كبيرة. لم "جد ماذا؟ نحن نملك جداً؟" سأل مايكل ب

 اكن أتوقع انه ال يعلم، ظننته المفضل لوالدته!



 

"ألم تكن تعلم؟" سألته بنبرة مستغربة ألرفع حاجبي وانظر 

له. كان يجلس بجانبي اسفل احد األشجار، ينظر لي 

 بتعابير ضائعة.

 

وسرعان ما هز رأسه نفياً حينما ادرك اخيراً انني ال 

لكنه لم يكن ينظر لشيء اسخر منه. أعاد انظاره لألمام 

محدد بل بدى ضائعاً بذكرياته. نطق بعد ثواني من 

الصمت مشاركاً ما كان يفكر به معي. "الشيء الوحيد 

الذي اخبرتني به امي عن جدي، انه كان رجالً جيداً مات 

 بنوبة قلبية."

 

 

هربت ضحكة من فمي ما ان سمعت ما قاله ألعلق 

 بسخرية، "نوبة قلبية!! مجنح؟؟"

 



عقد حاجبيه قائالً بانزعاج، "انا ايضاً لم اصدق ذلك لكني 

 تجاهلت االمر ألنني ظننته ميتاً على أي حال."

 

صمت كالنا بعد هذه المحادثة، اشعر بالفضول لمعرفة ما 

 حدث لذلك الجد.

"لوكاس.." نادى صوت انثوي مألوف باسمي فجأة 

ة ألحرك عينّي نحوها، ولم تكن سوى راشيل. تلك الفتا

التي كانت تعمل بقصر بيتر منذ نعومة اظفارها، ورغم 

انها تبدو صغيرة بالسن لقصر قامتها ووجهها الطفولي اال 

 انها في الحقيقة في الثالثة والعشرين من عمرها.

 

لكن لطالما كانت لطيفة تبتسم وكأن المكان الذي ولدت فيه 

 ليس بتلك القسوة، وقد كنت ممتناً لوجودها بمكان كذاك.

 ابتسمت لها ألرد بهدوء، "ما االمر راشيل؟"

 

ابتسمت بأتساع قائلة بمرح بينما تمسك خصالت شعرها 



القصير الذي يتمايل مع الرياح، "يا اللهي تبدو مختلفاً 

 للغاية.. كيف اقولها.. تبدو بخير."

ابتسمت نحوها، اعلم ما تعنيه تماماً. حينما كنت أعيش 

ن قبله. كنت ظالمياً كئيباً هناك، كان كل يوم يمر اسوء م

اشعر باالختناق وبالظلم والكره، وفي كل مرة يتركني فيها 

بيتراوس على حافة الحياة حينما افعل شيئاً ال يعجبه او ال 

أفعله بالجودة ذاتها التي توقها، أمضي أسابيع ألتعافى مما 

 سببه.

 

اما االن انا حر، لدي عائلة واشخاص يقفون بجانبي. 

لقدر الذي يهمني امرهم. ألول مرة.. انا على قيد اهمهم با

 الحياة.

 

"نعم راشيل، انا االن بخير تماماً. أتمنى ان ينتهي كل هذا 

 لتصبح ساللة عنقاء الظالم بأكملها بخير."

ابتسمت بسعادة بينما عيناها تألألتا لتظهرا لمعة جميلة في 

 عينيها. "سنفعل ثق بي.. فلدينا انت و كاناليا.."



 

---------------------------------------- 

 

 ~لوكا

 

"ماذا؟ تريدني ان اعطيك قبلة لتدعني اذهب؟" قالت كارال 

 بصوت عاٍل بينما احتلت الصدمة كل جزء من وجهها.

 

اتكأت على الباب مغلقاً إياه بجسدي لكي ال تهرب. بينما 

احتلت ابتسامة واسعة شفتاي وانا اراقب تعابير وجهها 

فة. احمر وجهها لتصرخ بغير تصديق، "مستحيل لن اللطي

 افعل ذلك." زاد االحمرار شكلها لطفاً لتصبح قابلة لألكل.

وسرعان ما زاد احمرار وجهها البتسم باستمتاع، البد انها 

 تخيلت ذلك.

 

وقفت باعتدال مبتعداً عن الباب مقترباً منها بخطوات 



احذرك ال  بطيئة، لتبتعد هي بتوتر قائلة بتحذير، "انا

 تقترب مني.. سأقتلك.."

 

تجاهلت كالمها المسك بأطراف قميصي واخلعه ليزداد 

احمرار وجنتيها بينما تحدق بجسدي. "ما.. ما الذي 

تفعله؟" سأرت بنبرة منخفضة، وما ان لمس ظهرها 

 الحائط خلفها أغلقت عينيها بقوة.

 

 

وقفت قريباً منها بالكاد يفصل بيننا أي شيء، انظر 

ابيرها المضحكة وبالكاد كتمت ضحكي. رفعت لتع

قميصي ألدخله برأسها لتفتح عينيها باستغراب. "ماذا 

ظننِت انني سأفعل؟ يا لك من منحرفة." علقت بسخرية 

 وكأنني قرأت افكارها لتوي ليحمر وجهها مجدداً.

 

البستها قميصي، كالن يصل ألعلى ركبتيها بقليل ألبتسم 



 تبدو مثيرة به؟ال ارادياً، كيف لها ان 

 

ارادت الذهاب والتملص لكنني أغلقت طريقها بوضع يدي 

على الحائط. نظرت لي بتعابيرها المحمرة خجالً 

وحاجبيها المعقودين لتقول محاولة إعادة رباطة جأشها. 

 "لوكا ابتعد."

 

اختفت ابتسامتي ألحدق بها بقوة، شعرت بذئبي الثائر 

فتيها اللينتين. بداخلي ما ان نطقت باسمي من بين ش

"خطوة خاطئة،" همست بصوت اجش عميق بينما انحني 

 نحوها اكثر، "كنت سأتركك لكن.."

 

صمت ألبتلع ما بحلقي بينما احدق تارة بعينيها البنيتين 

وتارة بشفتيها الطريتين. رفعت ذراعي ألحيط خصرها 

 الصغير ببطء لينتفض جسدها.

ا حتى كادت سحبتها نحوي ليلتصق جسدينا، ألميل نحوه



شفتينا تلتحم. "لوكا.." همست كارال باسمي تحت أنفاسها 

 الثقيلة، كانت تحدق بشفتّي بقوة لتكمل، "ال.. اظن.. ان.."

 

حبست أنفاسها بقوة ولم تكمل جملتها ما ان ضربت 

انفاسي الساخنة وجهها، لتغمض عينيها بقوة، بينما صوت 

 دقات قلبها اختلط بخاصتي.

 

ها ببطء، ألقبلها بهدوء وببطء بدى الذ لمست شفتّي شفت

شيء تذوقته بحياتي. ابتعدت ببطء ما ان شعرت بها 

تختنق طالبة للهواء، لكنني لم اتركها بل سمحت لها فقط 

 بأخذ أنفاسها.

اتسعت ابتسامتي ألعلق، "أنت ال تعرفين كيف تقبلين." 

عقدت حاجبيها بقوة بينما وجهها المحمر للغاية كان كافياً 

 علم ان صوتها لن يخرج من حلقها.أل

 

اتسعت ابتسامتي ألهمس قبل ان احظى بقبالت مشابهة 



 لسابقتها، "ال تقلقي.. سأعلمك."

 

------------------------------------------------- 

 

 ~كاناليا

 

وقفت امام المرآة الكبيرة في غرفة نوم اليكساندر انظر 

ٍب بفراء اسود مشتعل لذلك الوشم الذي ظهر فجأة. وشم ذئ

 باللهب.. لهب العنقاء.

 

عضضت شفتي بينما نمت ابتسامة ال ارادية على محياي. 

 جميل للغاية.

 

رفعت يدي أللمس الوشم بأصابعي لكنني توقفت مستديرة 

للخلف ما ان سمعت احدهم يطرق الباب. لم يلبث ثواني 

 حتى فتح الباب، وكان ثيو.



جهه، "لونا، اعتذر نطق بسرعة والتعب ظاهر على و

إلزعاجك لكن هل يمك..." توقف محدقاً بي بعينين 

 متسعتين.

 

 رفعت حاجباي باستغراب، "يمكنني ماذا؟"

 

"االلفا.." أشار بإصبعه علي ثم على عنقه ولم ينتظر ردي 

بل قال بنبرة مدهوشة، "هذا يفسر تغير رائحتك.. ظننتني 

 اتخيل فحسب بما اننا بغرفة االلفا."

 

له بدهشة، "رائحتي تغيرت؟" انتظروا.. هل هناك  نظرت

 تغيرات تحدث بعد الوسم او شيء كهذا؟

 

أجاب ثيو قائالً بغير احراج، "رائحة االلفا تغمرك 

 بالكامل.."

 



ان يخبرك ذكر ذئب بذلك.. ياَل االحراج. قاطعته قائلة، 

 "كنت ستقول شيئاً صحيح؟"

 

. هل تستطيعين وسرعان ما نسي ثيو االمر قائالً، "لونا.

 مساعدة اوفيليا كما فعلِت لكارال.. ارجوِك."

 

اه صحيح اوفيليا، لقد نسيتها كلياً. من الجيد انه اتى قبل 

ذهابي. "بالطبع ثيو، قد الطريق." ابتسم براحة وامتنان 

 وكأن جبالً من الهموم انزاح عن كاهله.

 

ع "شكراً لك كاناليا." قال اسمي هذه المرة بدل لونا لتتس

ابتسامتي، هو أراد ان يشكرني ككاناليا عنقاء الظالم 

 والمجنحة.. وليس كرفيقة االلفا خاصته.

 

اتجهنا لحيث اوفيليا وما ان دخلت حتى اتسعت عيناي. 

كان من الواضح انها خسرت وزناً، وحالتها تبدو متدهورة 



بسبب السحر األسود. لو ان ايفيلين تلك لم تكن ميتة بالفعل 

 لقتلتها.

 

اقتربت منها المسك معصم يدها واسحب السحر من 

جسدها. السحر الذي استعمل عليها كان اقوه بكثير من 

 سحر كارال لذلك تضررت اكثر منها.

 

بدأت العروق السوداء تظهر بخط غير مستقيم متجهاً 

ليدي، استغرق االمر بضع دقائق لينتهي. اعدت يدها 

 برفق لمكانها ألبتعد خطوة للخلف.

 

اذا ال تستيقظ؟" سأل ثيو بينما يجلس على حافة السرير "لم

في الجهة المقابلة، رفع يده بتعابيره الحزينة تلك ليلمس 

وجنتها برفق، شعرت بالحزن لذلك وألول مرة اشعر 

 بالسعادة لكوني عنقاء ظالم ألنقذهما... ألنقذهم.

 



"ال تقلق ثيو.. هي ستستيقظ، لكن جسدها متعب فحسب.. 

بها حتى تفعل." ابتسمت نحوه ألتجه للخارج ابقى بجان

 معطية اياهما بعض الخصوصية.

وقفت بالخارج بعد ان أغلقت الباب خلفي. رفعت يدي 

ألنظر لها، هل هذا هو شعور انقاذ احدهم؟ ابتسمت بخفة 

ألقبض يدي بقوة، لطالما شعرت بالعبء والخوف والكره 

.. اشعر لما انا عليه.. هذا ربما كان من اكبر اخطائي

باالمتنان لكوني حظيت بفرصة التخلص من هذه 

 المشاعر.

 

 "كاناليا.."

 

اخرجني من شرودي همس ذكوري لم اسمعه منذ مدة 

 ليست بقصيرة أللتفت نحوه بسرعة، لتتسع عيناي بصدمة.

 

 "لوسيل.. ما الذي حدث لك؟"



"يا اللهي، لوسيل ما الذي حدث لك؟" اسرعت نحوه القف 

لكدمة التي رسمت على وجنته. هل تم امامه محدقة با

ضربه؟ اليس قوياً كفاية ليتجنب ضربة مباشرة على 

 وجهه؟

 

تجاهل لوسيل سؤالي قائالً بابتسامة جميلة زينت وجهه، 

وحتى برغم كونه مصاباً اال انه ال زال جميالً. "هل انِت 

 بخير االن؟ هل تأذيِت حينما كنِت هناك؟"

 

 هذا ليسم مهماً االن ما.."جعدت حاجباي بضيق، "لوسيل 

 

قاطعني مجدداً قائالً، "اسف ألنني لم آِت معهم ألجلك، 

 كنت حقاً اود ذلك لكن.." صمت بتعابير ذابلة ولم يكمل.

 

"هل اليكساندر فعل ذلك لك؟" سألت بنبرة جادة وتعابير 

حادة، ان كان اليكساندر سأذهب اليه االن والكم وجهه 



 قبل حتى ان اعرفه. حتى يتورم، فلوسيل صديقي

 

اتسعت عيناه بصدمة وهو يحدق بتعابير وجهي الغاضبة 

ولسؤالي المفاجئ، وسرعان ما ابتسم وتغيرت تعابير 

وجهه الذابلة لواحدة ممتنة. "ال، اليكساندر لن يفعل بي 

ذلك ابداً، وحتى ان فعلها لن يضربني بقوة حتى وهو بأشد 

 حاالته غضباً.."

 

بتسامة مرتاحة، لكنه بدى غارقاً صمت وهو يحدق بي با

في أفكاره اكثر من كونه محدقاً بوجهي، وسرعان ما 

اكمل قائالً بنبرة سعيدة، "كاناليا، انتما متشابهان للغاية.. 

 انِت و اليكساندر، انا ممتن ألنني عرفتكما بحياتي."

 

عقدت حاجباي قائلة، "هل يفترض بخطاب الوداع هذا ان 

موت او شيء كهذا.. اعني اعلم يغير الموضوع، هل ست

ان هناك حرباً ستبدأ لكن يا صاح لما هذه المشاعر 

 السلبية؟"



 

هربت من بين شفتيه قهقهة، "انه ليس خطاب وداع، انا 

فقط شعرت برغبة بقولها لست جيداً بالتعبير عن المشاعر 

 وهذه األشياء تعلمين."

 "اذا ما الذي حدث لوجهك؟ من ضربك ولماذا؟ انتظر ال

تقل لي.. هل خسرت قتاالً اخر؟ يا رجل شعرت بانني 

مميزة لقدرتي على هزيمتك، كيف تهزم على يد شخص 

اخر؟" سخرت منه محاولة عدم اجباره على اخباري. ان 

 لم يرد يستطيع فقط مسايرة مزحتي وحسب.

 

"تقنياً، انِت لم تهزميني.. لقد انسحبِت، ايضاً انا لم اظهر 

ساهلت معك ولم ابرحك ضرباً ألجل قوتي بأكملها لقد ت

 األيام الخوالي." رد ساخراً بثقة كبيرة.

 

خرج من فمي نفس ساخر، اقتربت منه هامسة بثقة بينما 

انظر له من األعلى لألسفل وثم لألعلى بدرامية، "بعد ان 

تنتهي هذه الدراما التي نحن بها لنتقاتل، لنرى من يبرح 



اقتلعت احد اطرافك  االخر ضرباً.. ولن انسحب حتى لو

 عن طريق الخطأ."

 

قهقه قائالً بذات الثقة، "حسناً، اتحرق شوقاً لرد اعتباري.. 

 لونا."

تبادلنا نظرات التحدي تلك لثواني، لينظف حلقه قائالً 

 مبعداً عيناه، "وبشأن سؤالك لما حدث.."

 

"لست مجبراً ألخباري ان لم ترد." قاطعت كالمه بعد ان 

 شعرت بتردده.

 

لكن هز رأسه قائالً بجدية، "ال، اظن انه يجب عليِك ان 

 تعلِم فهذا ال يتعلق بالكدمة على وجهي وحدها.."

 

 

 



نظرت له بفضول واستغراب، لدي شعور بأن ما سيقوله 

يتعلق بذلك اللعين بيتراوس. "لقد كنت عند عائلتي.. عند 

 الصيادين وهم.. بالفعل قد اتخذوا جانب بيتراوس.."

 

حوه بصدمة باحثة في لمعان عينيه العسليتين نظرت ن

الباهت عن أي إشارة على ان ما قاله مجرد مزاح لكن ال. 

اكمل بحزن دفين بنبرة صوته، "استدعتني انا ولويس 

عائلتنا بذات اليوم الذي ذهب فيه اليكساندر واآلخرون 

اليِك، علمت منهم ان الصيادين قد تلقوا عرضاً من ملك 

سيخلي سبيلهم مقابل المشاركة بالحرب  عنقاء الظالم..

 تحت قيادته."

 

"انتظر، انتظر.." قلت بنبرة مشوشة ومستغربة، "يخلي 

 سبيلهم؟"

 

تنهد مغلقاً عيناه، رفع كفه ليضعه على وجهه بانزعاج 

راداً على كالمي بغضب دفين، "كان بيتراوس يأخذ افراداً 



 ة."من الصيادين مقابل إبقاء البقية على قيد الحيا

 

"منذ متى يفعل ذلك؟ لماذا يأخذهم؟" سألت بصدمة كبيرة. 

اًي كانت اإلجابة فهي حتماً ستكون مريعة ما دام بيتراوس 

 جزءاً منها.

 

انزل يده ليفتح عينيه قائالً بفراغ كبير، "هو يفعل ذلك منذ 

زمن.. قبل ان اولد حتى، وهو يقوم بذلك ل.. التضحية 

 بهم."

 

بيرة، فليبتلعه حوت عمالق وال اتسعت عيناي بصدمة ك

يجد احداً غير بينوكيو بداخله. ذلك المتخلف من اين ابتاع 

 دماغه بجدية؟

 

"لم يكن يأخذ سوى الصغار، كنت انا ولويس ايضاً احد 

األشخاص الذين اخذهم للتضحية بنا الحد تجاربه. كان 



يعطينا لشخص ما بعباءة لم نستطع رؤية وجهه واحداً تلو 

خل لغرفة ما عازلة للصوت يغلق وراء كل االخر ند

شخص يدخل وال يخرج سوى جثة مليئة بالدماء، تسيل 

الدماء من اذنيه وعينيه وفمه بشدة.. وتبدو عيونهم كأنها 

على وشك الخروج. وفي كل مرة يدخل احدهم يخرج 

 بشكل اسوء من السابق."

 

تملكني الغضب الشديد والصدمة. هل كان يستخدم أطفال 

ادين ليتدرب البانشي على قدرة احتمالهم لقواهم؟ الصي

البانشي معروف بأن قواهم تستنزف اجسادهم ويموتون 

عادة بأعمار صغيرة. ان مدهم بيتراوس ببعض القوة فهذا 

 يعني انهم.. اللعنة هكذا حصل عليهم مجتمعين..

األمور اسوء مما كنت اعتقد. "لوسيل،" نطقت بهدوء 

ب ألكمل، "ان خضنا تلك الحرب وجدية، نظر لي باستغرا

تعلم بأننا لن نستطيع انقاذهم.. حتى ان كان هدفهم حماية 

 انفسهم، الحرب ال زالت حرباً."

 



اعلم انهم ظلموا طوال هذه السنوات، وانهم فقط يبحثون 

عن طريقة لتخليص انفسهم من العذاب واأللم الذي ذاقوه 

ينما نتجنب لكن.. لن يسعنا مهاجمة جزء محدد من عدونا ب

 جزءاً آخر يحاول قتلنا.

 

ال يمكننا انقاذ الجميع والحرص على اال يموت أي احد 

ليس شريراً كبيتراوس.. حتى من هم بجانبنا في الحرب، 

ال استطيع ضمان حياتهم ايضاً.. دائماً سيكون هناك من 

 يموت.. واحياناً، علينا التجاهل لنعيش.

 

 

ما يكون عن كونها ابتسم لوسيل ابتسامة كانت ابعد 

واحدة. الن حاجباه بحزن بينما لمعت عيناه بستار شفاف، 

 ألدرك بأنه يمنع نفسه من البكاء بصعوبة.

 

تفرقت شفتيه لينطق بنبرة صوت مهزوزة، "ادرك هذا 



جيداً.. لهذا تم استدعاؤنا من قبل عائلتنا. لم يكن السبب 

ان  لننظم اليهم بل ليودعونا.. كانوا يدركون انه حتى

 انتصر بيتراوس فستكون خسارة بالنسبة لهم."

 

خطى وجهه ما ان نزلت دموعه ليكم بنبرة باكية، "لقد ما 

اخر ما قالته امي لنا هو ان نقاتل بأقصى ما لدينا دون 

تردد.. حتى ان اضطررنا لقتلهما في ساحة المعركة 

 بأيدينا.."

 

عضضت شفتي السفلية بقوة، ألعقد حاجباي بغضب 

بيتراوس أيها العا**، سأتأكد من ان اقتلك بيداي  عارم..

 هاتين.

 

تقدمت منه ألعانقه بقوت بينما هو اجهش بالبكاء مغرقاً 

وجهه بكتفي، هذه هي المرة األولى بحياتي كلها أرى 

لوسيل يبكي.. حتى حينما أصيب بشدة في ذلك اليوم حينما 

نا كنا صغاراً لم يبِك. "ال بأس لوسيل، نحن بجانبك.. ا



 واثقة بأن والدتك تعلم هذا جيداً.. لهذا قالت ما قالته."

 

حل صمت لبعض ثواني ألكسره مجدداً، "البد انها فخورة 

للغاية بما أصبحت عليه االن لوسيل، البد انها نظرت 

بعينيك بابتسامة وفخر حينما قالت ذلك لك. هي لن تندم 

 على أي شيء بعد ان رأتك واخبرتك بذلك."

o(＾〃▽〃＾)oo(〃＾▽＾〃)o 

------------------------------------------------ 

 

~Fiona )فيونا( 

 

هل كان ما فعله فقط لتسلية ام انه جاد؟ ما معنى تلك 

القبلة؟ هو لم يقل أي شيء بعدها نحن حتى لم نلتِق بعد 

 ذلك اليوم.

سكنت افكاري للحظة، ألتذكر تلك القبلة في المختبر 

رة على محياي وسرعان ما تالشت لتتسلل ابتسامة صغي



متنهدة بغيظ.. لما ال يقول شيئاً او يأِت ليبحث عني او 

 حتى يقول كنت امزح فقط ألعلم اين اقف تحديداً.

 

"فيونا، ما خطبك؟ هل انِت بخير؟" قاطع شرودي صوت 

 لطيف مألوف.

 

 رددت بغباء ألنظر باتجاه الصوت، "ها؟"

 

لم تكوني بغيبوبة؟" سألت اتسعت عيناي بدهشة، "اوفيليا! ا

باستغراب شديد دون ان افكر. ألندم على ما قلته، تبداً 

 لهذه العادة.

لكنها لم تعبس او تغضب هي ابتسمت فحسب بود، لتجلس 

بجانبي متجاهلة سؤالي الوقح، "انِت تحدقين بالحائك منذ 

ساعة، تعبسين مرة وتبتسمين في أخرى. هل حدث شيء 

 ما؟ مما انت قلقة؟"

 



هل كانت لطيفة هكذا دائماً؟ اظن انني فوت اكثر مما 

اعتقدت بحياتي.. سيكون من الجميل الحصول على 

 صديقة حقيقية تقلق علي هكذا.

 

الحظت اوفيليا صمتي لتغير الموضوع بمرح، "هل 

 احضرت هذه االدوية للمختبر؟"

 

نظرت ليدي التي استقرت بها زجاجتين من الدواء النادر. 

 ا جئت للمختبر في المقام األول.لقد نسيت لم

 

همهمت بإيجاب القف متجهة الحد االرفف واضع 

الزجاجتين هناك.. اخر اثنتين. "ظننت بأنني احضرتها 

جميعها سابقاً، لكنني وجدت هاتين الزجاجتين هذا الصباح 

في المنزل.. من األفضل ان يستفيد احد منهم بدل ان 

 يتراكم الغبار."

 



بدى انها تفاجأت من نبرة صوت صمت ولم ترد هي، 

المنخفضة. شعرت باالنزعاج الشديد لذلك واردت حقاً 

البكاء، لكنني نظفت حلقي ألستدير لها قائلة بثقة، "وايضاً، 

 سعيدة ألنك استيقظِت."

 

اتسعت عيناها بدهشة لبضع ثواني وسرعان ما استبدلتها 

 بابتسامة لطيفة، دون ان تقول أي شيء.

لذلك، وهممت خارجة من المكان  شعرت باالمتنان

متجاهلة أي نظرات ترسل اتجاهي وأي همسات كتجاهلهم 

 تماماً قدرتي على سماعها.

خرجت التجه ناحية المنزل. لست متأكدة مما سأفعله، هل 

 ارحل فحسب؟ ان االمر يدفعني للجنون.

 

"اووه، انظروا من هنا.. انها فيونا." اوقفني صوت ساخر 

حبه امامي بتعالي. نظرت لها دون أي للغاية، ليقف صا

تعابير على وجه، احدق بها ببرود. عتدت انا وهي ان 

نكون أصدقاء منذ ان كنا اطفاالً. واالن هي تخلت عني ما 



 ان سقطت مكانتي.

 

وقف بجانبها شخصان اخران يبتسمان بتسلية، بينما وقف 

آخران خلفي. نظرت حولها بحذر تتأكد بأن ال احد هنا، 

دم ببطء مكملة، "اين هي ثقتك وتكبرك االن، اال زلت لتتق

افضل من الجميع؟ اوه عزيزتي فيونا، اين هو والدك 

طبيب المجموعة السيد كوين؟ اه تذكرت.. في السجن، 

 البد انه ميت االن."

 

شعرت بغضب عارم يجتاح صدري، اريد لكمها واقتالع 

والدي. رأسها هذا عن كتفيها لكن هذا فقط سيجعلني انظم ل

 لذا سأمرغ ثقتها بالتراب وحسب هذه المرة.

 

ابتسم بجانبية وثقة كبيرة ازعجتها، رفعت يدي ألحرك 

شعري األشقر للخلف بغرور قائلة، "نعم الزلت األفضل، 

وحتى ان كان والدي في السجن االن او حتى ميتاً، لكنه 

على األقل رباني على اال اركض ألي ذكر اراه 



 كالعا**ات."

انها تعرف كل شيء عني، لكنها اغفلت حقيقة  صحيح

 انني اعرف كل شيء عنها ايضاً.

تغيرت تعابير وجهها الساخرة مئة وثمانين درجة لتزفر 

بغيض، "من التي تدعيها بالعا**ة يا لعينة.." صرخت 

 بغضب لتزداد ابتسامتي.

 

"انا لم اقل انها انِت! اوه يا اللهي، هل تفعلين ذلك حقاً؟" 

 بتسامتي بشماتة. لينفجر غضبها.اتسعت ا

 

رفعت يدها لتصفعني، لكنني بحركة دفاعة اردت رفع 

يدي ومنعها لكن احدهم من خلفي امسك يدي مانعاً اياي. 

 ليستدير وجهي بقوة اثر الصفعة.

 

وسرعان ما قهقه الباقون. "يا اللهي، افعليها مرة أخرى 

ا مجدداً ألجلي." قالت احداهن من خلفها بقهقهة لترفع يده



 بابتسامة شافية.

 

"ماذا تظنين نفسك فاعلة؟" تردد صوت ذكوري جميل 

للغاية بأذنّي، لتغمر حاسة شمي تلك الرائحة الجميلة 

للغاية. لكن ذلك زاد من رغبتي في البكاء، لقد رأى ما 

 حدث.. رآها تصفعني، ال يوجد ما هو اكثر اذالالً من هذا.

لبكاء او اظهار أي عضضت شفتي بقوة ألمنع نفسي من ا

 تعابير ضعف على وجهي. ألرفع رأسي مجدداً.

 

كان يمسك بمعصم يدها بقوة ويرمقها بنظرات باردة. 

ارتبكت هي للحظات لكنها تجاهلته لتنظر لي بشماتة قائلة، 

 "فيونا كوين تختبئ خلف احده.."

 

تراجعت للخلف بقوة لتسقط ارضاً متأوهة بألم اثر صفعتي 

ك مايكل يدها بدهشة ناظراً نحوي. خرج المفاجئة ليتر

 نفس ساخر من بين انفاسي ألنظر لها بمقت شديد وقرف.



رفعت يدي ألخللها بشعري واحركه للخلف مبعداً إياه عن 

وجهي قائلة بثقة اكبر، "ال هو هنا لينقذك مني، لو لم يأِت 

لكان رأسك يتدحرج على األرض.. عليِك ان تكوني ممتنة 

. انت اكثر من يعلم انني افقد اعصابي لعدم حدوث هذا.

 بسرعة لذلك كوني عاه** جيدة وابقي بعيدة عن طريقي."

 

ارتجفت بخوف امامي لكنها لم تنطق بأي شيء. القيت 

نظرة متقززة ناحيتها ألكمل طريقي متجاهلة إياهم 

 ومتجاهلة مايكل ايضاً.

سرت بسرعة حتى وصلت لعتبة باب منزلي، ألتوقف اثر 

 ية امسكت معصمي. ولم تكن سوى قبضته.قبضة قو

 

استدرت نحوه بغضب، ألبعد يده بقوة. " انت.. في المرة 

القادمة التي تراني فيها بهذه الحالة ال تساعدني.. لم اطلب 

مساعدتك ولن اطلبها ابداً. استطيع تدبر االمر بنفسي." 

 تنفست بسرعة وعدم انتظام.

 



سرعان ما ابتسم بقي يحدق بي بهدوء ولم يقل شيئاً. و

 بلطف قائالً، "ولما ال تطلبين مساعدة رجلك؟"

 

"عذراً؟" سبقت كلمتي افكاري، هل قال لتوه رجلك ام 

 كنت اتخيل؟!

 

قال بدهشة ما ان الحظ تعبيري المستغرب، "انِت.. هل 

 ظننِت قبلتي تلك عبثاً وحسب؟"

 

لم تتغير تعابير وجهي بل حدقت به بثبات ليرد بانزعاج، 

 ظنين بأنني لعوب؟""هل ت

 

رفعت حاجباي بملل، نعم هذا ما اظنه انا وكل من تحدثت 

 معك.. اراهن ان اللونا تظن هذا ايضاً.

 

عقد حاجبيه بانزعاج، فتعابير وجهي وحدها كفيلة بإجابة 



سؤاله.  استدار ساحباً اياي معه، ألوقفه بدهشة وتردد، 

 "م.. ماذا؟"

 

ة، " سأريِك انني جاد." ثم نظر ناحيتي قائالً بابتسامة خالب

اكمل طريقة جاراً اياي خلفه. ابعد يده عن معصمي 

ألشعر بفراغ اثر ذلك، لكنه سرعان ما خلل أصابع يده 

 الكبيرة بأصابع يدي ليمسها بإحكام.

 

لتسري شرارات جميلة عبرها جعلت من نبضات قلبي 

 غير منتظمة.

 

(❁´◡'❁()❁´◡'❁) 

--------------------------------------------------- 

 

~Lucas )لوكاس( 



 

جلس كل عنقاء ظالم في القاعة الواسعة بهدوء، بعضهم 

يتبادلون الهمسات واألخر نائم والبعض فقط يحدق 

 بالفراغ. لكن جميعهم يشتركون بشيء واحد.. الراحة.

 

قدموا لنا قبل قليل الطعام والماء، اشعر باالمتنان لذلك 

اظن في حياتي كلها اننا سنتلقى الحبيب العصبي. لم 

 معاملة حسنة كهذه من قبل الكائنات األخرى.

 

نظفت حلق ألقف، ليوجه الجمع انظارهم نحوي. نظرت 

لهم بهدوء واحداً تلو االخر ألقول بجدية، "انتم تعلمون اننا 

 لن بقى هنا لنشاهد فحسب صحيح!"

 

قى لم يتكلم أي منهم مدركين لما أقوله، "بيتراوس لن يب

ساكناً وسيشن حرباً عاجالً ام اجالً.. اما ان نحارب معه.. 

 او نحارب ضده.."



 

عم الصمت الثقيل المكان، ألكمل قائالً بتفهم. "لن اجبر 

أي احد منكم ان يحارب بالجهة التي اختارها.. بل يستطيع 

أي احد منكم ان يختار ما يظنه صحيحاً وبالنسبة لي فقد 

لفعل.. سأحاربه آلخر رمق فّي. اتخذت قراري منذ زمن با

 حتى ان كان ال امل باالنتصار ضده،"

 

 " ألنني ال اريد ان انجو فحسب.. اريد ان أعيش حقاً."

 

حّل الصمت بعدها، ولم ينبس أي منهم بكلمة. وقفت 

راشيل مبتسمة بحماس قائلة بصوت عاٍل، "انا ايضاً.. لم 

ي مستعدة اشعر بهذه الراحة منذ ان ولدت، وال اظن بأنن

للعودة لما كنت عليه سابقاً بعد ان شعرت بهذا.  حتى لو 

كانت فرصة ضئيلة ان أعيش بهذه الراحة والطمأنينة ان 

 خسر بيتراوس.. سآخذ هذه الفرصة."

 



ابتسمت باتساع وسعادة، بينما لمعت عينيّها ببريق جميل. 

البتسم رغماً عني.. يا لها من فتاة. وسرعان ما وقف 

و االخر بذات االبتسامة والحماس، مؤيدين الواحد تل

 كالمها.

 

٩( ᐛ )( ᐖ )۶    ٩( ᐛ )( ᐖ )۶ 

--------------------------------------------------- 

 

~Canalia )كاناليا( 

 

نظر اورفيوس نحوي بغضب قائالً بانزعاج لم يكلف نفسه 

إلخفائه، "هل ستذهبين لحفل زفافك؟ لما تأخرِت؟"  قال 

، الدرك خطأي الفادح.. هل سأعلق مع هذا الكائن ساخراً 

 ولوحدي؟

 

"كان علي فعل شيئين مهمين قبل ان اغادر." قلت 



متجاهلة انزعاجه غير ابهة بجعله ينتظر. كان يرتدي 

مالبس باللون األسود كالعادة لكنها مختلفة عن ما كان 

يرتديه سابقاً.. بدت كثياب اليكساندر... "هل ترتدي ثياب 

 ساندر؟" قلت باستغراب.اليك

 

لكنه تجاهل سؤالي معلقاً عّما قلته سابقاً، "دعيني احزر 

الشيئين المهمين، تقبيل اليكساندر وربما فعل أشياء أخرى 

 معه." قال بسخرية عميقة ألعقد حاجبّي بانزعاج.

 

ال أيها السافل، لقد طلبت شيئاً من الطبيب مارك. وكان 

... لكنني قبلت اليكساندر علي التحدث عن امر ما مع جدي

 ايضاً.

 

ابتسمت رادة بسخرية اكبر، "يقال بأن اكثر ما تريده هو 

اول ما يخطر لك.. عزيزي ملك الشياطين اال احد يريدك؟ 

ال توجد انثى ترغب بك؟ هل تشعر بالغيرة من اليكساندر 

ألنه يمتلك حبيبة رائعة وانت ال؟ تؤ تؤ تؤ.. عيناي 



 دمعتا."

 

ء جحيمي بينما يرفع احد حاجبيه، تعبيره نظر لي بهدو

يقول حرفياً "هل تتمنين الموت؟" ألقهقه بصوت مرتفع 

متجاهلة إياه ألشعر بهالته تكبر ولكنها سرعان ما هدأت 

 ألنظر ناحيته باستغراب.. ظننته سيضرني على األقل.

 

كان يبتسم بطريقة غريبة، ال يعجبني هذا لكنني تجاهلت 

 االمر فحسب.

 

مبتعداً حاثاً اياي ان اتبعه. نظرت خلفي ألرفع يدي سار 

واتحسس رقبتي مكان الوسم، اليكساندر انتظرني.. انا 

حتماً سأحصل على عين ميدوسا واعود بغض النظر عن 

ان عاد اورفيوس ام ال.. قلت األخيرة بسخرية، ألجري 

 ناحية اورفيوس واسير بمحاذاته.

 



ت اعلم اين نتجه كنت وطوال الطريق بقينا صامتين، لو كن

 سأختصر الوقت وانقلنا لهناك لكنني ال اعلم وجهتنا.

وألكون دقيقة سرنا لوقت طويل، وقد خرجنا من الغابة 

التي يتواجد بها قطيع اليكساندر واآلخرين. لم اعلم بأن 

المكان يقع خارجها، ظننته سيكون بأحد مناطقها كونها 

 غابة شاسعة للغاية.

 

ة ألقف بدوري باستغراب قائلة، "ماذا؟ وقف اورفيوس فجأ

 هل وصلنا بالفعل؟"

اومئ بجدية محدقاً امامه بتعابير منقبضة، "ال لم نصل 

بعد.. من هنا تبدأ رحلتنا.. من غابة المانشوهوا أو كما 

 يطلقون عليها.. الغابة السوداء."

 

"ال ماذا؟ لم يبُد هذا سيئاً؟" تمتمت بشعور سيء للغاية. 

باستغراب ألقطب حاجباي بسرعة، انتابني نظرت امامي 

شعور غريب وكانه يوجد فاصل كبير بين منطقتين.. 

 وحتماً كان الجو بالداخل مختلفاً مئة وثمانين درجة.



 

انا لم أَر شيئاً كهذا مسبقاً. "انتظر... الهذا كنت تبتسم 

 مسبقاً؟"

 

قهقه مغيراً مزاجه الجاد، "لما تظنين بأنني لم احصل على 

 ين األخرى حتى هذه اللحظة بما انني اعلم بمكانها."الع

 

اقترب قائالً بسخرية بينما ابتسامة زينت محياه لتلمع عيناه 

الحمراوان، "لنمت سوياً حبيبة اليكساندر.. فلست اضمن 

 خروجنا." استدار مكمالً طريقه ناحية الغابة.

 

يا له من مختل. سرت ناحيته هامسة بثقة، "الى أي قدر قد 

 كون هذا المكان سيئاً؟"ي

 

رد بحزن واضح في نبرة صوته، "صدقيني انه سيء 

وغريب للغاية. يحدث بهذا المكان أشياء غريبة وخارجة 



عن المنطق اكثر من اكتشاف احد البشر بكوننا كائنات 

 حقيقية."

 

سرت حتى وقفت بجانبه قائلة بثقة، "لن تتراجع االن.. 

 استفعل؟"

 

، "لهذا احضرتك. رغم انني اكره ابتسم بجانبية قائالً 

االعتراف بذلك اال انِك اكثر قوة مني وربما بوجودك 

 احدنا سيستطيع الخروج حياً بعين ميدوسا األخرى."

 

ابتسمت بجانبية ولم ارد، وسرعان ما سرنا لندخل غابة 

 المان شيء ما.

وما ان فعلت حتى اتسعت عيناي بشدة وال انكر ان خوفاً 

بي بسبب الجو شديد الغرابة الذي شعرت به مفاجئاً دب بقل

فجأة.. وليس هذا فحسب بل المشهد امامي لم يكن طبيعياً 

 اطالقاً.



 

 هو حقاً لم يكن يمزح.

 

----------------------------------------- 

 

 ❤��✋✋مراحب 

 

 �💃�بارت اخييييراً 

 

 ��وهللا اشتقتلكم كثيير 

 

خيلوا شو حسيت لما شكرا لتعليقاتكم وانتظاركم ما تت

صديقة الي صورت تعليقاتكم وبعثتهم الي 

❤❤❤❤💕💕💕 



 

ونروح للبارت: )احس من قرن ما حطيت اسئلة على 

 البارت(

 

رأيكم بلوسيل وما قاله؟ شعوركم بكون حتى الطرف 

 السيء لديه اشخاص جيدون بصفوفه؟

 

فيونا وكبرياءها؟ لم ترد مسلعدة مايكل بتلك الطريقة فهي 

 ً  تظن انها شخص قوي ال يقبل الشفقة. حتما

 

تصرف مايكل؟ هل تظنون بأنه حقاً جاد؟ وما الذي 

 سيفعله ليثبت لها انه جاد؟

 

لوكاس وخطابه لساللة عنقاء الظالم او الفينكس؟ واعطاءه 

 لهم الخيار بمن سيحاربون؟

غابة المانشوهوا؟ ما هو رأيكم وتوقعاتكم لهذا المكان؟ 



 الكبيرة هذه شعرت بالخوف. فحتى كاناليا بقوتها

 

 ماذا تظنون سيحدث؟

 

في الحقيقة غابة المانشوهوا، كانت موضوع رئيسي 

برواية لي عنوانها 'هيلدا' لم انشرها بعد وتصنيفها كمان 

 مستذئبين..

كنت راح احط مكان مختلف كلياً عن هذه الغابة لكن 

شعرت انه من المناسب ان اذكر الغابة هنا والقليل من 

 شياء عنها وما فيها كشيء تشويقي لتلك الرواية..اال

 

وان كنتم فضوليين عن متى سأبدأ بنشرها، فان شاء هللا 

لما انتهي من شظايا الجليد وايقاع جليدي.. وسأنشرها 

 ��كروايتي الرابعة وليست الثالثة.. 

 

 ��وبس



 

لم اطلب من قبل ذلك لكن علقو بين الفقرات كثير استمتع 

 ❤ما اقرأها وكثير بتسعدنيواتحمس معكم ل

وقفت بمكاني بصدمة، انظر حولي بعينين متسعتين 

وحذري وصل اقصى درجاته. كانت األشجار ملتوية 

بشكل غريب للغاية وكأنها افاعي، وكانت لونها اسود 

 بأوراق صفراء، تمتد من كل شجرة افرع كثيرة للغاية.

 

، ثقيالً والجو الذي أحاط المكان فجأة كان مختلفاً للغاية

يشعرك بأنك معرض للقتل بأي ثانية. همست الورفيوس 

 الذي يقف بجانبي، "اذا هذا ما كنت تعنيه بكلمة غريب."

 

رد بجدية ناقالً انظاره بكل مكان وكأنه يبحث عن شيء 

ما، "انِت لم تِر أي شيء بعد،" تقدم بحذر عدة خطوات 

 ها."مكمالً، "مهما حدث ال تلمسي هذه األشجار او اوراق

 



"لماذا؟" سألت بفضول اراقب تصرفاته الغريبة بينما اتبعه 

بهدوء. ليجيب بهمس بالكاد التقطته، "ان لمستي األشجار 

فستسحب جسدك لداخلها اما اوراقها الصفراء.. ستموتين 

 فحسب."

 

عقدت حاجباي بانزعاج قائلة، "بالمناسبة.. لما تسير 

 كدجاجة اكلت حبوباً منتهية الصالحية؟"

"توقفي عن السخرية بجدية، في اخر مرة دخلت بها هنا 

ظهر مخلوق ما بشكل بشع للغاية. لديه رأس ماعز 

وحوافر كبيرة، جسده ضخم للغاية ومشعر قتل نصف من 

 كانوا معي." قال بينما يرمقني بحاجبين معقودين.

 

حدقت به بصمت لثواني ألتكلم بجدية، "هل انت متأكد انك 

 م يضربك احد على رأسك؟"لم تكن ثمالً او ل

فرق شفتيه ليعلق لكنه توقف يحدق خلفي، بينما ان تجمدت 

مكاني.. انا اشعر به.. هناك مخلوق سوداوي يقف خلفي. 

 تحركت بخفة ألنظر خلفي ناحيته لتتسع عيناي بصدمة.



 

كان يقف على بعد منا مخلوق ضخم للغاية.. يقف على 

حجماً بقرون قدمين تشبهان حوافر الماعز لكن اضخم 

سوداء كبيرة، لديه رأس ماعز اما باقي جسده فيشبه جسد 

انسان لديه عضالت كثيرة وينزل لعاب كثير من فمه.. 

 حسناً، علي االعتراف شكله مخيف حقاً.

 

همست الورفيوس بخفة، "يا رجل انسى عين ميدوسا، 

 يجب ان نحضر بيتراوس هنا فقط."

يبدو الوقت لِك  عقد حاجباه قائالً بغير تصديق، "هل

 مناسباً أللقاء النكات؟"

سخرت قبل ان ابتسم وابدأ بالجري تاركة إياه خلفي، 

 "خفت ان تموت قبل ان تسمعها."

 

دوى صوت جري ذلك المخلوق عالياً خلفي، وشعرت 

باورفيوس الذي بدأ يجري ورائي ايضاً شاتماً اياي بكل 



 الشتائم التي يعرفها.

 

مامي بصدمة، "يا صاح لم تقل توقفت عن الجري محدقة ا

ان هناك العديد منه!" صحت به ليتوقف هو ايضاً محدقاً 

لشقيق رأس الماعز امامنا بصدمة مشابهة. لست متأكدة 

ان كان رأس الماعز امامنا شقيق رأس الماعز خلفنا ام 

 والده.. ربما امه من يعلم.

 

"لم يكن هناك.. او ربما هذا ما ظننته." أجاب اورفيوس 

نبرة حادة. رددت بسرعة، "سأتولى امر رأس الماعز ب

خلفنا وأنت تكفل بالذي امامنا." لم انتظر رده وتوجهت 

 بسرعة اليه.

 

 

كان يجري نحوي بسرعة موجهاً قرونه الضخمة ناحيتي، 

رفعت يداي ألمسك بقرونه بقوة موقفة إياه لكنه رفع رأسه 



ية وجهي. ليفتح فاهه المليء باألسنان الحادة ويتقدم ناح

امسكت قرونه السوداء بقوة ألمنعه من ذلك.. هل يحاول 

 اكلي؟!

 

فجأة بدأ بالتحرك بهمجية وقوة محاوالً تحرير نفسه من 

قبضتي، ثم ضربني بيده ألتراجع للخلف بقوة تباً نسيت 

انه يملك يدين وهو يهاجم كالماعز. انتبهت لوجود اغصان 

المس بقرب وجهي ألنظر للخلف باستغراب، كدت 

 الشجرة تباً لرأس الماعز هذا.

 

نظرت نحوه لتتسع ابتسامتي، "يا رأس الماعز هل هذا كل 

شيء؟ انا هنا هيا قم بأكلي تعال.." اخرج رأس الماعز 

صوتاً عالياً للغاية يشبه صوت ثور هائج، ثم انطلق 

ناحيتي بسرعة كبيرة. انتظرت عدة ثواني ألبتعد من 

 الشجرة بقوة.مكاني بسرعة ليصدم الثور ب

 

قهقهت بسخرية، حاول اخراج قرونه من الشجرة لكنها 



بدت عالقة بها. لم يلبث هذا سوى لثواني قليلة ليبدأ جسده 

بالتحرك اتجاه الشجرة وقرونه تدخل بجذعها الملتوي، 

كان المخلوق ذو رأس الماعز يصرخ بطريقة غريبة 

 محاوالً تحرير نفسه.

 

مع جرياً مدوياً قادماً من تراجعت للخلف عدة خطوات ألس

بين هذه األشجار السوداء. التفت بسرعة ألجري ناحية 

اورفيوس، كان يجلس ارضاً ويتنفس بال انتظام. 

 "اورفيوس!"

 

رفع رأسه ناحيتي قائالً من بين أنفاسه بسخرية، "هذا 

الشيء ال يعلم متى يستسلم." ثم أشار لجسد مرمي على 

 بعد مسافة منه.

 

لمكان الذي يشير اليه كانت قرونه مكسورة حولت نظري ل

 ورأسه مفصول عن جسده العالق بأحد األشجار.



 

"تباً. ال يوجد لدينا وقت علينا التقدم قبل ان يأتي بقيتهم." 

 قلت بعجلة حاثة إياه على التحرك.

 

 عبس بشدة قائالً، "هناك المزيد؟"

"هيا حرك مؤخرتك، سيصلون بأي لحظة." شتم 

ين اسنانه ليقف بسرعة ونتحرك مبتعدين اورفيوس من ب

قدر اإلمكان عن هذا المكان. يا رجل نحن لم ندخل بعد 

 وواجهنا هذا.

 

"صحيح.. لقد ذكرت شيئاً عن اخر مرة دخلت فيها هنا. 

هذا يعني انك بالفعل حاولت اخذ عين ميدوسا اكثر من 

 مرة." قلت باستغراب بعد ان تذكرت ما قاله سابقاً.

 

ن رأيت ذلك بشكل صحيح ام ال، لكن خيل لي ال اعلم ا

انني رأيته بتعابير متألمة. أجاب بهدوء غريب بعد ان 



تنهد، "ال، انا فقط حاولت الحصول على عين ميدوسا 

 لمرة واحدة فقط."

 

صمت لثواني ليكمل بنبرة عميقة، "دخلت هنا لمرتين 

فقط، في األولى دخلت وحدي محاوالً الحصول على عين 

كان منذ مدة طويلة للغاية كنت ال أزال صغيراً ميدوسا 

 ولم اتعدى حدود هذه الغابة وبالكاد عدت حياً.."

 

"بعدها لم أحاول قط الرجوع لكن.. فعلت سيلينا شيئاً 

ارغمني على الدخول هنا مجدداً." انهى كالمه بهذا. ما 

الذي ارغمه على القدوم مجدداً، فيبدو انه تلقى ما يكفيه 

 ولى هنا.من مرته األ

 

 

"من سيلينا مجدداً؟ اشعر انني سمعت هذا االسم من قبل." 

سألت من غير ان اتعب نفسي بالتذكر لينظر اورفيوس 



 نحوي بحاجب مرفوع.

 

"من الذي ارسلِك ألرض الشياطين اخر مرة؟" سأل 

بسخرية ألخرج ااه صغيرة داللة على انني تذكرت، ملكة 

لك؟" سألت بنبرة السايرن تلك. ".. ما الذي فعلته 

 مستغربة، اتصلح تلك لفعل أي شيء؟

 

ظّل صامتاً لوهلة حتى شككت بأنه سيجيب لكنه أجاب 

بالفعل، "أجبرت شخصاً مهماً بالنسبة لي للقدوم هنا، 

لتحصل على عين ميدوسا األخرى. حينما علمت باألمر 

اسرعت بالقدوم هنا مع عدة شياطين.. حينما وصلتها.. 

تة. علمت بالفعل انها لن تستطيع الخروج كانت بالفعل مي

حية، لكنها دخلت رغم ذلك ألجلي.. وعدتها سيلينا انها 

ستساعد ارض الشياطين بشأن األرض التي دمرها 

بيتراوس مقابل احضارها عين ميدوسا او على األقل 

 محاولتها فعل ذلك.."

 



ياَل العجب، لم اظن انه واجه شيًء كهذا. "هل هي 

ت بهدوء ليهمهم بذات الهدوء دون ان ينظر حبيبتك؟" سأل

 الّي. سألت مجدداً، "ما كان اسمها؟"

 

 اخذ وقتاً طويالً ليجيب على هذا السؤال، "ماليا."

 

لهذا يحمل هذا الكره الشديد لسيلينا. وتجرؤ على ارسالي 

ألخذ عين ميدوسا التي كانت بحوزته سابقاً.. يا لها من 

 سافلة.

 

ا زلم يتكلم كالنا الى ان خرجنا وهكذا عم الصمت بينن

اخيراً من نطاق األشجار السوداء ذات األوراق الصفراء. 

بدى اننا دخلنا غابة مختلفة كلياً، كانت شديدة االخضرار 

بأشجار طبيعية شكراً لإلله. كانت األشجار كبيرة للغاية 

بدى ان اعمارها تتعدى القرن.. لكنها ال زالت طبيعية 

 رغم ذلك.



 

رت بهذا المكان سابقاً؟" سألت بنبرة اعتيادية غير "هل مر

 مهتمة. ليجيب ايجاباً.

"نعم، أرض السيربيروس." أجاب ببساطة ألرفع حاجبي 

باستغراب. ارض السيربيروس؟ كلب الجحيم؟! له ارض؟ 

 هنا؟

 

اكمل بعد ان الحظ صمتي، "السيربيروس الذي رأيته في 

قيقة. هم غرفتي المرة السابقة جاء من هنا في الح

يخلصون للشخص الذي يقوم بهزيمتهم، وحينما هزمت 

 ذلك السيربيروس لحق بي."

"وانا من ظننتك سرقته من العالم السفلي او شيء حماسي 

 كهذا."

ابتسم بجانبية وثقة قائالً، "سرقته!! انا ال اسرق. ان اردت 

 شيئاً فسآخذه على جثة صاحبه."

النظر ان مات  "ياَل شهامتك، ال تزال هذه سرقة بغض



صاحبها ام بقي على قيد الح.. ياة." سخرت في البداية 

لكن نبرة صوتي سرعان ما تبدلت ما ان لمحت ذلك 

 الشيء على مرمى بصري.

 

نظر اورفيوس باستغراب لي، اشرت بأصبعي السبابة 

 ناحيته قائلة بصدمة، "هل ترى ما اراه االن؟"

 

سرعان ما احتل وجه نظره ناحية ما اشير له باستغراب، و

 الحذر الشديد مالمحة وعادت الجدية لتصرفاته.

 

وما ان بدأ يسير بجواده شديد السواد ناحيتنا قلت بغير 

تصديق، "لما هو حقيقي.. يفترض بأنه اسطورة غبية 

تظهر بأفالم الرعب وقصص األمهات إلخافة األطفال.. ال 

 يفترض به ان يكون حقيقياً...."

 

>*(∇)<ﾉ(*>∇<)ﾉ(*>∇<)ﾉ 



---------------------------------------------- 

 

~Fiona )فيونا( 

 

وقفت أحدق بالرجل الذي يرتدي ثياب بيضاء باستغراب. 

التفتت لمايكل قائلة باستغراب، "ما الذي نفعله بالكنيسة 

تحديداً؟" ظننته قال بأنه سيثبت لي انه جاد وال يهو 

 فحسب.

 

ه البيضاء، ليقول بنبرة ابتسم باتساع ليظهر صّف اسنان

واثقة، "سنتزوج." اتسعت عيناي بصدمة ألحدق به 

 منتظرة ان يقول انا امزح لكنه لم يفعل.

 

"نتزوج؟ انا وانت؟" اشرت لي ثم له، "هنا؟" ثم اعدت 

السؤال باستغراب. نحن المستذئبون ال نتزوج هكذا.. 

 فنحن نقيم مراسم معينة بعد ان يتم وسمنا من رفيقنا.



 

جت قهقهة من بين شفتيه ليقترب مني حتى كدنا خر

نتالصق، ثم همس لكي اسمعه انا وحدي. "مما اعرفه انه 

حينما يجد المستذئب رفيقه يقوم بوسمه ليعلم الجميع انها 

فتاته... لكنني لست مستذئباً.. ال استطيع وسمك، ال يوجد 

شيء كالوسم عند المجنحين كالمستذئبين. والرابط الوحيد 

دس الذي خطر لي وقد يكون كالوسم ربما هو المق

 الزواج.."

 

نظرت له بدهشة كبيرة، هل كان يفكر بكل هذا حقاً؟ عن 

نفسي لم اتخيل ان نكون معاً مطلقاً لذلك لم افكر لهذا الحد 

 باألمر لكنه فعل.. هو حقاً يريدني.

*هو يريدنا.. فيونا رفيقنا يريدنا* صاحت ذئبتي بحماس 

بشدة. لمعت عيناي رغماً عني ألنظر بعينيه بعقلي، لتهتاج 

شديدتا االخضرار، بحياتي لم أَر اجمل منهما. كان يحدق 

 بتفاصيل وجهي بدقة، لينحني فجأة قائالً،

 



 "لذلك.. فيونا كوين، هل تقبلين الزواج بي؟"

سقطت دموعي بشدة رغماً عني كشهقاتي تماماً، هل هذا 

 نى اال استيقظ منه ابداً.يحدث حقاً؟ ان كان هذا حلماً، فأتم

 

"ان اعجبِك ركوعي امامك هكذا فال بأس معي بالبقاء 

 هكذا لكن تعلمين، ال زلت احتاج إلجابة."

 ضحكت رغماً عني، ألحرك رأسي ايجاباً، "نعم.."

 

وقف بسرعة ليحملني معانقاً اياي بقوة ألدفن وجهي بعنقه 

ي مضيقة العناق. كانت الشرارات المحببة لي ولذئبت

تسري بجسدي ولم امانع ان يستمر هذا لألبد. لم اظن ولو 

 للحظة.. انني قد احصل على كل هذا.

 

وضعني ارضاً ألبتعد عنه قليالً، رفع كفي يديه ليمسح 

دموعي بأصابعه البيضاء الطويلة، ثم انحنى ليطبع قبلة 

طويلة على شفتّي. قبل ان يبتعد بعد ان نظف القس اعتقد 



 حلقه.

 

(o´∀'o)(o´∀'o)(o´∀'o) 

--------------------------------------------- 

 

~Carla )كارال( 

 

حدقت بالسقف بهدوء، بعد ذلك اليوم المحرج حاولت 

تجنب لوكا اللعين. لكنني محبطة في ذات الوقت، اريد 

تنفس رائحته.. الشعور بلمساته.. واشباع عينّي من النظر 

 له.

 

"لوكا أيها السافل." لقد نظرت لألعلى بإحباط صارخة، 

كذب علّي في المقام األول، يجب ان يتعذب قليالً بسبب 

هذا.. لكن ماذا لو انه لم يهتم وذهب لفتاة أخرى.. كتلك 

 الشيطانة؟!



 

وقفت بسرعة من مكاني، هذا ليس صحيحاً. رابطة الرفيق 

قوية للغاية لن يفعلها سيضل يفكر بي لوحدي. تذكرت 

ي مجدداً ألصنع تعابير باكية واصرخ ايفيلين، لتسقط ثقت

 مجدداً، "لوكا أيها اللعين."

 

"اااه بحق خالق الجحيم كارال اهدئي واجلسي، انِت 

تفزعينني." صرخت اوفيليا ليجفل جسدي بخفة، نسيت 

 كلياً انها هنا.

 

تنهدت بإحباط ألعاود الجلوس بهدوء. "االن اخبريني ما 

قت بها بهدوء، هذا الذي يجعلك تشتمين لوكا هكذا؟" حد

صحيح اوفيليا ال تعلم بعد ان لوكا رفيقي. ستقتلني ألنني 

 لم اخبرها.

 

 فتحت فمي ألنطق بحذر، "وجدت رفيقي.."



 

شهقت بقوة لتعتدل بجلوسها مقتربة مني، "ماذا؟ من هو؟ 

 لماذا لم تخبريني؟"

 

 "اهدئي قليالً انه شخص تعرفينه."

عرف احداً خارج عقدت حاجبيها باستغراب، "انا ال ا

القطيع!" قالت بنبرة مستنكرة بينما تحاول تذكر ان التقت 

بشخص ما خارج القطيع ونست امره. "لحظة.. ما دخل 

هذا بلوكا؟ هل ربما طرده؟" شهقت بصدمة اكبر في نهاية 

 حديثها وكأنها وجدت الجواب لسؤالها.

 

بللت شفتي بتوتر ألجيب بحذر، "ال لوكا لم يطرده.. انه 

 كا نفسه.."لو

 

عم الصمت الغرفة، وبقيت هي تحدق بي بال أي تعابير 

لتقول بعد ان عقدت حاجبيها، "كارال ال تمزحي 



بالموضوع الذي يخص الرفيق.. تعلمين ان هذا ليس 

 مضحكاً."

 

لم اجب وبقيت صامتة انظر لها بال تعابير، لتتسع عينيها 

بصدمة بعد ان الحظت انني ال امزح. "انتظري هذا 

مستحيل... لقد كان موجوداً دائما بقربك.. كنِت لتعلمي 

بالفعل انه رف.. يق.. ك.." صمتت محدقة بي بإدراك.. 

 "ايفيلين!"

 

اومأت بخفة، لتغطي فمها بكفيها بصدمة، لمعت عيناها 

معلنة بأنها ستبكي بأي لحظة. ابتسمت لها قائلة، "ال بأس 

 اوفيليا.. ال بأس."

 

نقني بقوة. ابتعدت بعد دقائق لتعود وقفت لتقترب مني وتعا

وتجلس مجدداً، لكنها بقيت صامتة ولم تتكلم لشدة 

استغرابي، لكنني تجاهلت االمر فحسب. لمحت عالمة 

الرفيق التي ظهرت قرب كتفها من االمام بسبب تحرك 



 قميصها من العناق.

أغلقت عيناي ألتكئ على المقعد قائلة بينما استنشق عبق 

لجميلة، "تعلمين اوفيليا، لطالما شعرت تلك الرائحة ا

بالغيرة منِك كلما رأيت عالمة الرفيق خاصتك." اعترفت 

 لها بهدوء لكنها ايضاً لم تجب.

فتحت عيناي احدق بها باستغراب، بجدية ما خطبها لما 

صمتت فجأة، شعرت باالنزعاج لصمتها هذا لكنني 

سرعان ما هدأت وشعرت بالراحة بسبب هذه الرائحة 

 لجميلة المنتشرة بالمكان...ا

 

رفعت اوفيليا كال حاجبيها، ألغلق عيناي بقوة واعض 

شفتي بقوة. تباً لي، لما انا غبية هكذا؟ رائحته تمأل المكان 

وانِت فقط تشتميها كالبلهاء من غير ان تشغلي عقلك 

 كارال.

 

"اذا هل تريدين واحدة؟" جاءني صوته الجميل من خلفي 

 ي بشوق. ولوهلة نسيت كيف اتنفس.لتتسارع نبضات قلب



 

لم اجبه، ولم انظر خلفي له رغم ان ذئبتي تصرخ لكي 

اجري له واعانقه بقوة.. لكنني لم افعل، ال اريد ان انظر 

له.. هذا محرج لقد سمعني أقول هذا الوفيليا. وكأنني 

اخبرها بأنني أتمنى ان يقوم لوكا بوسمي.. رغم انني اتوق 

 لذلك.

 

لي؟" سأل بصوت عميق للغاية ارسلني "ألن تنظري 

 للحضيض، هل كانت نبرته متألمة لتو؟

 

بقيت صامتة ايضاً ولم اجب. وقفت اوفيليا ببطء وابتسامة 

متسعة تحتل وجهها، "لقد تذكرت لتو بأنني اتفقت وثيو ان 

نلتقي.. االن... اراكما الحقاً." الااا اوفيليا ايتها الخائنة ال 

 تتركيني وحدي.. معه.

 

ما ان سمعت صوت الباب يغلق، بدأت بشتمها بكل الشتائم 



التي اعرفها. لكنني سرعان ما توقفت ما ان شعرت به 

قريب للغاية مني. انحنى نحوي من الخلف، ليقشعر 

 جسدي ما ان شعرت بأنفاسه الدافئة تلفح جانب وجهي.

 

عضضت شفتي بقوة وتوتر وحبست انفاسي ما ان تكلم 

كان يهمس بنبرة خطيرة اشعلت قلبي.  مجدداً لكنه االن

 "لما كنِت تتجنبينني؟"

فتحت فمي واغلقته عدة مرات، لست متأكدة ان كان بسبب 

انني ال املك إجابة او ان الكلمات علقت بحلقي. لكنني لم 

اقل أي شيء في النهاية.. اللعنة، لما اشعر هكذا؟ لم اكن 

قلبي  ألهتز للحظة مهما فعل لوكا.. اشعر االن وكأن

 سيخرج من مكانه.

 

 "كارال..."

 

 



 

----------------------------------------- 

 

 �💕�مراحب 

 

 اخباركم؟

 ❤رأيكم بالبارت؟ اتمنى استمتعتم

 

 ؟�👆�رأيكم بالغالف فوق 

 

 ونروح للبارت:

 

رأيكم باورفيوس؟ وحقيقة كونه قد احب فتاة وفقدها بسبب 

 سيكون لهذا السبب؟سيلينا؟ من ظن بأن سبب كرهه لها 



 

 ما الذي رأته كاناليا برأيكم؟ ما هو الكائن الذي ظهر؟

ذكر اورفيوس بأن السيربيروس أي كلب الجحيم اصله 

من هذه الغابة الغريبة.. هل يوجد كالب سيربيروس 

 اخرى؟

 

 رأيكم بما فعله مايكل؟ والزواج كتعويض عن الوسم؟

السابق. مايكل اغلبكم قال بأن مايكل سيوسمها في البارت 

ليس مستذئباً والوسم وعالمة الرفيق فقط للمستذئبين 

وحدهم.. ومايكل ليس مستذئباً.. هذه هي احد السلبيات 

بالنسبة للمستذئبين الذين يحصلون على رفقاء ليسوا من 

 ذات صنفهم.. من توقع هذا؟؟

 

واخيراً وليس اخراً... لوكا وكارال.. ماذا يحدث برأيكم، 

 عله لوكا بها بعد ان تجاهلته أليام عدة؟؟ما الذي سيف

 



 وبس..

سار بجواده شديد السواد ناحيتنا ببطء. يرتدي درعاً اسود 

المعاً بينما يحمل سيفاً اسود بيده اليمنى، وال يوجد له 

 رأس... انه الفارس مقطوع الرأس.

 

"هو ال يستطيع رؤيتنا صحيح؟ اسأل ألتأكد فقط." همست 

 نبي يحدق بالفارس امامنا.ألورفيوس الواقف بجا

 

"اعتقد.." رد بذات الهمس محركاً كتفيه بقلة معرفة، لكن 

 بدأ حصان الفارس بالجري نحونا بسرعة.

 

لو ان بيتراوس اللعين لم يكن حياً االن، لكنت استعملت 

الهاوية واختصرت االمر، لكنني ال اريده ان يعلم بأي 

 شيء وال بكوننا هنا.

 

بالهواء موجهاً إياه نحوي متجاهالً لوح الفارس بسيفه 



اورفيوس بالكامل. اسرعت بتجنب سيفه مبتعدة عنه 

بسرعة. هذا اللعين، هل يظنني اخذت رأسه؟ ما الذي 

سأفعله برأسه اللعينة لدي رأس بالفعل ورأسي اجمل من 

 رأسه.

 

"احترسي.." صرخ اورفيوس ألتجنب بسرعة سيفه 

لشجرة خلفي.. هل المتجه نحوي بقوة، ليغرس في جذع ا

 قذف سيفه لتوه نحوي؟!

أخرجت نفساً منزعجاً، التجه للسيف المغروس بجذع 

الشجرة وامسكه ألسحبه بقوة خارج الجذع والتف نحوه 

بابتسامة منزعجة علت شفتّي، "هل تعد هذه رمية أيها 

السافل الميت؟ انت حتى بال رأس كيف تجرؤ!" قلت 

 بسخرية.

ه يشاهد احد األفالم، "ال اظنه علق اورفيوس الواقف وكأن

 يسمعك."

 

أخرجت نفساً ساخراً ألعلق بسخرية بحتة، "اووه يعرف 



الفتى اللطيف الذي تجاهله االبله بال رأس كلياً كيف 

يتكلم." عبس اورفيوس بشدة قابضاً فكه بغضب البتسم 

 برضى.

 

احكمت قبضتي على السيف ليلتف حول سيف الفارس 

ة سريعة لوحت بالسيف ألقذفه بقوة رمادَي األسود. وبحرك

ناحيته، دخل السيف بدرعه ليصهل الحصان بقوة ويسقط 

الفارس. امسك الفارس بمقبض السيف محاوالً إخراجه 

 بقوة لكن السيف لم يتزحزح.

 

ابتسمت بغرور محركة شعري بفخر، "هذا ما ادعوه 

 برمية جيدة."

 

خبط بكل فجأة توقفت يدا الفارس وسكن للحظة، ليبدأ بالت

مكان بطريقة غريبة. "ما الذي فعلته؟" سأل اورفيوس 

الذي اقترب مني ليقف بجانبي ناظراً للفارس مقطوع 

 الرأس باستغراب.



 

"لست متأكدة!" اجبت بصوت منخفض ليرمقني اورفيوس 

بحاجب مرفوع. "ماذا؟ هذا كله جديد علي تعلم، لم اعتد 

 لكها هنا وهناك."التسكع في االرجاء واللعب بالقوة التي ام

 

توقف الفارس عن التحرك مجدداً، ليعم الصمت المكان 

فجأة. ماذا؟ ماذا حدث؟! هل مات بطريقة ما ام تذكر اين 

 وضع رأسه بسبب ضربتي المباشرة؟!

 

تحركت ذراع الفارس ناحية مقبض السيف مجدداً، وهذه 

المرة استطاع سحب السيف حقاً.. وبكل سهولة ايضاً. 

 غريب للغاية، هل اكتسب قوة ما فجأة؟حسناً هذا 

 

سار نحوي بخطوات ثابتة ألقبض يدي بقوة واستعد 

لقدومه، حسناً اعتقد انني سأضطر لفصل كل جزء منه 

وهكذا لن تكون رأسه الشيء الوحيد الذي يبحث عنه. 



خطى اورفيوس خطوة لألمام مستعداً لمهاجمة الفارس 

يكن يشاهد  مقطوع الرأس، ألنظر له باستغراب. الم

 وحسب منذ دقائق! هل اثرت سخريتي منه برجولته؟

 

 

قاطع تفكيري توقف الفارس المفاجئ على بعد قليل منا. 

وجه جسده ناحيتي لينحني فجأة على قدم واحدة ويضع 

السيف امامه بوضعية الفارس امام ملكه. ما الذي يعنيه 

هذا بالضبط؟ هل هو بالسبب رمادَي األسود الذي كان 

 السيف؟ ظننته سيزيد من قوة الضربة فحسب! حول

 

وقف الفارس مجدداً على قدميه ليتجه ناحية حصانه 

 الساكن ويمتطيه راحالً تاركاً ايانا بهدوء.

 

"ما الذي حدث لتو؟" علق اورفيوس باستغراب ألهز 

رأسي بدهشة لما حدث. "هل.. قدم والئه لِك لتوه 



اً نحوي بعينين ورحل؟؟" سأل بنبرة مصدومة للغاية ناظر

 متسعتين غير مصدق.

 

"لست ادري حقاً، لكن اليس هذا لصالحنا اعني.. تخلصنا 

من عقبة أخرى.." نظرت له بال تعابير بينما حدق هو بي 

بطريقة غريبة ليلتفت متمتماً وكأنه يحدث نفسه، "يجب ان 

 احذر منها، انها حتى اخطر من بيتراوس."

 

ل دماغ ووالء ابدي "استطيع سماعك.. هل ترغب بغسي

لي؟" سخرت منه ويبدو انه للحظة صدق ما قلته قبل ان 

 يالحظ نبرة السخرية بصوتي.

 "مضحك للغاية يا ابنة بيتراوس." رد بوقاحة.

 

"هل ترغب بالموت؟ لن يعلم أي احد انني من قتلتك ان 

قلت لهم انك لم تنجح بالخروج من هنا.. فال يوجد شخص 

ث.. هل تريد ان نجرب أيها ثالث شاهد على ما سيحد



الشيطان الوقح؟" ردت بوقاحة اكبر مهددة إياه بنبرة جدية 

 ولكنه لم يرد هذه المرة وبقي صامتاً.

 

توقفت ما ان سمعت ضجة خفيفة. توقف هو بدوره ناظراً 

 لي باستغراب ألتكلم قبل ان يسأل حتى، "هل تسمع هذا؟"

 

ذا الضجيج! "اسمع ماذا؟" سأل باستغراب. هو لم يسمع ه

ركزت جيداً بالمكان المحيط بنا، ألسمع الضجيج ذلك 

مجدداً وهذه المرة استطعت الشعور بحضور مألوف 

 شعرت به من قبل.

سرت ناحيته بخطوات سريعة ليلحق اورفيوس بي 

باستغراب. دخلت بين األشجار الكثيفة، وكلما تقدمنا 

"هل ازدادت كثافة األشجار اكثر ليتذمر اورفيوس خلفي، 

ستتفضلين وتخبريني الى اين.. وااا.." خرج صوت 

مذهول من فم اورفيوس ما ان ظهرت امامنا مساحة 

 شاسعة للغاية،

 



وتمألها كالب السيربيروس.. بأعداد هائلة للغاية. 

احجامها ضخمة للغاية وكل واحد منها بثالث رؤوس 

 تختلف الوانها من واحد آلخر.

 

المشهد امامنا بذهول. استمررت و اورفيوس بالتحديق ب

كان المشهد غريباً للغاية وال يصدق.. وكأنني بداخل احد 

 األساطير الخيالية.

 

ولكنني سرعان ما ابتسمت باتساع ما ان خطرت فكرة 

 فجأة لعقلي.

 

:(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀)::(´◦ω◦｀): 

----------------------------------------------------- 

 

~Alexander ر()اليكساند 



 

"ثيو، هل كل شيء يسير كما هو مخطط؟" سألت ثيو 

الواقف باعتدال بجانبي بعد ان اعدت ما خططنا له مجدداً 

 بذهني.

 

 

"نعم الفا،" أجاب بهدوء، "والجميع االن يستعد، انها مسألة 

 وقت فحسب.. بقي فقط قدوم ملك الشياطين واللونا."

ل أي اومأت برأسي بهدوء. "ماذا عن المجنحين، هل وص

خبر منهم؟" الجميع سيشارك بهذه الحرب، مصاصي 

الدماء، المستذئبين، الشياطين، السايرن، السحرة وساللة 

عنقاء الظالم.. انها فقط مسألة وقت فحسب ليصلنا تأكيد 

 المجحين لمشاركتهم في هذه الحرب.

 

وقد خططنا مسبقاً لكل شيء. أتمنى ان يكون هذا كافياً 

النظر عن االعداد الهائلة من لردع بيتراوس، فبغض 



األشخاص الذين ادخلهم للهاوية والذين سيقاتلون بجانبه 

االن، هناك ايضاً الصيادين والبانشي غير الحلفاء الذين 

 اكتسبهم مسبقاً والسحرة الذين يمارسون السحر االسود.

 

ستكون هذه الحرب هي الفاصل، اما ان نُقتل او نَقتل. اما 

. ستحدد هذه الحرب كل شيء بعد كل شيء او ال شيء.

 انتهائها.. وال يمكن ألحد تجاهلها او تجنبها.

 

تنهدت اللتف متجهاً لمنزل القطيع تاركاً ثيو خلفي على 

أُهبة االستعداد. دخلت ألتجه للطابق األخير ناحية غرفتي 

ألبدل ثيابي، اشعر انني لم انم منذ دهر بأكمله، اشعر 

كاناليا اخراج عنقائي  بالتعب لكن منذ ان استطاعت

 شعرت بأن قوتي تضاعفت للغاية.

 

دخلت غرفتي ألغلق الباب خلفي واتجه للخزانة مخرجاً 

 ثياب بشكل عشوائي من غير اهتمام وابدأ بتبديل ثيابي.



 

كل ما يحدث االن يذكرني بطريقة ما باأليام التي قضيتها 

 بقبضة بيتراوس.

اخرجني بيتراوس  فحينما ماتت والدتي امامي في الهاوية

منها بعد مدة قصيرة وسلمني لملك الشياطين.. والد 

اورفيوس. كان احد اتباع بيتراوس في ذلك الوقت 

ومهووس شديد بالقوة، استطيع القول بأنه النسخة المهجنة 

 من والدي.

 

جعلني اقتل العديد من األشخاص والعديد منهم كانوا 

فقط الى أي  شياطين تحت امرته.. كان يفعل ذلك ليجرب

حد استطيع مواصلة القتل واستمر ذلك لساعات دون ان 

يرمش له جفن بمن تم قتلهم من الشياطين. وفي النهاية 

 يضحك او يبتسم بجنون قائالً ' أحسنت اليكساندر'.

 

احياناً كان يدخلني بمكان غريب ومظلم للغاية موجود 

بالجزء المحرم من عالم الشياطين. علمت من اورفيوس 



حقاً انه المكان الذي يتم فيه وضع كائنات حية وتركهم ال

لعدة شهور لتحويلهم لوحوش بال أي حواس، ال تعرف 

شيئاً سوى القتل وتنفيذ أوامر سيدها.. وشعري األبيض 

 دليل على انني كنت بذلك المكان.

 

لكنه غالباً ما كان يضع الشياطين المتمردة هناك ومن ثم 

 لي غالباً ما كنت انا هدفهم فيه.يستخدمهم لتقديم عرض قتا

واحد األشخاص الذين وضعهم هناك ايضاً، كاليدس.. 

 رغم انه لم يكن شيطاناً اال انه وضع هناك.

كان احد تلك العروض التي خطط لها ولم يعلم حينها بأنه 

سيكون عرضه األخير، هي عندما احضر لوسيل ولويس 

لشديدين يتجلى لها وايضاً.. اورفيوس. كان الخوف وااللم ا

بوضوح بعيونهم.. وكأنهم يستغيثون لي من غير حتى ان 

 ينطقوا بأي حرف.

 

كانت اول خطواتي آن ذاك رأس ملك الشياطين، كان قتله 

سهالً للغاية لدرجة انني تساءلت لما لم افعل هذا قبل االن. 



بعدها قتلنا اربعتنا حراس ملك الشياطين برفقة كاليدس 

س انه الملك الجديد، كانت نظراته قبل ان يعلن اورفيو

كافية ألشعر بامتنانه لما فعلت. لطالما تساءلت ما فعله 

 والده به ليشعر بهذا االمتنان لقتلي له.

 

ومنذ ذلك اليوم تبدل حال عالم الشياطين واعلن اورفيوس 

بتمرد الشياطين عن طاعة بيتراوس بالرغم من االثار 

 السلبية التي تلقاها جراء ذلك.

نهدت مجدداً مبعداً هذه الذكريات من عقلي. ياَل الغرابة.. ت

بعد كل هذا يتضح ان رفيقتي المقدرة هي ابنته. حدقت 

بالغرفة بصمت الشتم رائحتها الخفيفة التي ال زالت عالقة 

بها ألبتسم بخفة، لست ابالي حقاً بكونها ابنته بل انا ممتن 

 للغاية لكونها رفيقتي.

 

في مخيلتي وكل ذكرياتي معها عادت  ظهر وجهها المبتسم

لي فجأة.. سخريتها ومرحها، صالبتها وكبريائها، الشعور 

الذي يجتاحني حينما المسها ووقوفها بجانبي بالرغم من 



كل شيء.. انها اكثر مما استحقه. جعلتني ببساطة ومن 

 غير أي جهد،

 

 اشعر بأنني حّي اخيراً.

 

ترب منه لمحت دفتراً موضوعاً على السرير الق

باستغراب. اشعر بأنني رأيته من قبل! حملته بخفة وما ان 

فتحته حتى يقط قلم كان موضوعاً به على األرض. جلست 

 على السرير بهدوء متصفحاً إياه.

 

انه ذات الدفتر الذي كانت تحمله كاناليا معها.. اتضح بأنه 

دفتر رسم، وهي محترفة بذلك حقاً. كان العديد من 

مين به اشخاص ال أتذكر انني رأيتهم من األشخاص مرسو

 قبل.. البد انها تنقلت كثيراً وهؤالء هم من التقت بهم.

 

اتسعت ابتسامتي ما ان رأيت معلم الرياضيات مرسوماً.. 



هل ترسم أناس عشوائيين؟ قلبت الصفحة ألتوقف محدقاً 

بها بدهشة، هي قامت برسمي؟ كنت جالساً ومغلقاً عيناي 

 نها رسمتها حينما كنت جالساً بالكافتيريا.بهدوء.. البد ا

 

قلبت الصفحة لتتسع عيناي بدهشة كابتسامتي، ,من سمح 

لك بفتحه؟' كانت هذه الجملة مكتوبة بخط كبير على 

صفحة خالية. وضعته هنا متعمدة.. كانت تعلم بأنني 

 سأفتحه. يا لها من مشاكسة.

 كاناليا.. انا حقاً احبك.

 

(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ(●'▽'●)ゝ 

------------------------------------------------------

--- 

 

~Carla )كارال( 

 



"كارال.." همس لوكا بقرب اذني بنبرة عميقة للغاية، اخذ 

نفساً عميقاً قبل ان يفرق شفتيه بنية اكمال كالمه، هو حتماً 

لن يتجاهل حقيقة اني قمت بتجنبه لعدة أيام.. حاول العديد 

ايجادي لكنني لحسن حظي كنت اهر قبل ان  من المرات

 يتمكن من ذلك.

 

لم استطع احتمال ذلك، فقد شعرت بقلبي وكأنه على وشك 

االنفجار. وقفت بسرعة مبتعدة عن الكرسي وعنه بسرعة، 

 وعم الصمت الثقيل المكان لثواني، ومع ذلك لم استدر.

 

يه لم ارد ان أرى التعبير الذي يعتلي وجهه، او النظر بعين

البندقيتين العميقتين. اعلم جيداً بأنني سأضعف ان فعلت 

 وتجنبه وحسب لن يحل أي شيء.

 

"لوكا.." نطقت بصوت ضعيف متماسك، "انا ال استطيع 

فعل ذلك.. انا اسفة، لكنني حقاً ال استطيع." ثقل الجو 

 المحيط بنا اكثر واصبح غير مريحٍ البتة.



 

لكنني ال استطيع ابقاءه اعلم جيداً بأن كالمي هذا سيؤلمه، 

لنفسي وحسب. اشعر بأنني سأجن بأي لحظة ان ابيته 

لنفسي.. اعلم ان هذه انانية مني، لكني ال ابالي بذلك فهو 

كان انانياً اكثر مني فقد سمح لنفسه ان يحب شخصاً قبل 

حتى ان يعلم هوية رفيقته المقدرة وبأنه كان مستعداً 

 لرفضي ألجلها.

 

ل فيها شيئاً ألجلي او تقول كالماً خاصاً "في كل لحظة تفع

بالرفقاء.. تأتي تلك اللحظات التي قضيتها مع ايفيلين 

لدماغي.. وكأنك فقط تعيد ما فعلته لها وكأنه شيء روتيني 

معتاد انَت عليه." لقد شهدت عالقته بايفيلين من الصفر 

 حتى انتهائها..

تلك كنت حينها اشعر باألسف اتجاه رفيقته لكن ليس ل

المرحلة التي اعارض فيها ارتباطه بايفيلين. لم اتخيل يوماً 

 بأنني سأكون هي.

 



"كارال، ارجوِك ال تقولي هذا.." نطق بصوت متألم ونبرة 

 عميقة للغاية.

 

قاطعت كالمه ملتفة ناحيته قائلة، "اذاً هل تجزم بأنك كنت 

لتتخلى عنها ألجلي؟ لو ان اّي من هذا لم يحدث ألن 

 لبقاء معها؟!"ترفضني ل

 

بقي صامتاً ولم يجب لثواني، كانت هذه المرة الثانية التي 

أراه فيها يضع هذه التعابير على وجهه. المرة األولى 

كانت حينما هربت ايفيلين حينما علم بأنني رفيقته. تجمعت 

الدموع بعينّي ألقول بصوت حاولت جهدي ان يكون ثابتاً 

 لكنني فشلت، "أرأيت.."

 

 

｡･ﾟ･(ﾉؤ｀)･ﾟ･｡｡･ﾟ･(ﾉؤ｀)･ﾟ･｡ 

------------------------------------------------ 



 

~Canalia )كاناليا( 

 

توقف السيربيروس الذي نجلس على ظهره اخيراً. كانت 

فكرة امتطائه هذه مفيدة حقاً، فقد قطعنا مسافة ليست بقليلة 

بمساعدته ومن أماكن غريبة ال اريد حقاً ان اعلم ما هي. 

كم كان سيأخذ منا من الوقت لقطعها على اقدامنا  وال اعلم

 فقط.

 

"كان علي ان افكر باألمر المرة الماضية." تذمر 

اورفيوس تحت أنفاسه ألقهقه بصوت سيسمعه بالتأكيد، 

 ليزداد انزعاجه اكثر.

 

نزلنا من على ظهر السيربيروس ألربت على رأسه القابع 

ستطيع الذهاب في المنتصف بابتسامة ممتنة، "شكراً لك، ت

 االن."



آلن السيربيروس بلطف قبل ان يغادر. التفت ناحية 

اورفيوس قائلة بتململ، "اذا هل وصلنا؟" لو ان الشيء 

الذي بانتظاري لم يكن الحرب ضد بيتراوس لتشوقت 

 للغاية للخروج من هنا.

 

مدد اورفيوس يديه في الهواء وكأنه كان نائما لعدة أيام، 

عة علت محياه، "نعم، وصلنا آلخر ليقول بابتسامة واس

 وجهة لنا.. أرض النعيم."

 

"ارض النعيم! افهم من هذا االسم ان المكان هنا لطيف 

ولن نحتاج للحذر؟" قلت مستفسرة مع انني اعلم بأن 

اسمها هذا ليس اال تمويهاً. فحتماً لن توضع عين ميدوسا 

 في النعيم.

كداً ان كنا قهقه بسخرية قائالً، "بالطبع ال، لست متأ

سنستطيع المرور عبرها ألخذ عين ميدوسا.. سمعت 

الكثير من الشائعات عنها لكني ال اعلم حقيقتها حقاً.. لم 

 يخرج احد من هنا ليخبرني."



انهى كالمه بابتسامة علقت بوجهه ورغم انها جميلة اال 

انني سألت باستنكار، "والسبب الذي تبتسم ألجله هكذا 

 هو.. !!"

 

الي قائالً بجدية، "اسمعيني جيداً، أي احد منا تجاهل سؤ

يجد عين ميدوسا فليتجاهل االخر ويخرج حسناً؟" بدى 

وكأنه يقول لي ما ان تجديها اخرجي، هل هو احمق؟! 

 ماذا ان وجدها هو هل سيتركني؟

 

لم ينتظر اجابتي وتقدم لألمام ألتنهد بقلة حيلة واتبعه. الى 

؟ اعني، يسمى بأرض أي حد قد يكون هذا المكان سيء

النعيم وقد واجهنا قبال رجل برأس مقطوع، ورأس ماعز 

لست متأكدة من ماهيته وكالب جحيم اضررنا لخوض 

معركة معها بأكملها لنركب واحداً فقط.. لن يكون االمر 

 اسوء من كل هذا.. صحيح!

 

لم تمر سوى عدة دقائق لكنني الحظت بالفعل الضباب 



ل سريع كلما مر الوقت اكثر. لم الغريب الذي يزداد بمعد

يلبث االمر طويالً حتى حجب ضباب كثيف المكان 

 بأكمله.. هذا سيء ال يعجبني األمر.

 

"اورفيوس تمهل ال يبدو األمر صحيحاً.." قلت بحذر وانا 

انظر حولي اشعر بوجود اشخاص حولنا. عم الصمت 

لفترة ألقول مجدداً باستغراب محولة نظري للمكان الذي 

 ن فيه اورفيوس، "اورفيوس؟!"كا

لكنه لم يجبني.. ولم يكن موجوداً ايضاً. اللعنة، لقد افترقنا 

بسبب الضباب الكثيف هذا. تحرك شيء ما خلفي ألتوقف 

 بسرعة مستديرة للخلف لكنني لم استطع رؤية أي شيء.

 

نظرت حولي بحذر محاولة التركيز بأي صوت او 

الوحيد الذي شعرت  الشعور بأي قوة لكن ال شيء. الشيء

به هو وكأنني أصبحت شخصاً عادياً.. ال اشعر بقوتي 

اطالقاً وال استطيع اظهارها.. حتى همسات ظالمي 

 اختفت.



 

 ما هذا المكان بحق الجحيم؟!

 

شعرت بيد تمسك كتفي من الخلف ألبعدها بسرعة ملتفته 

للخلف ومبتعدة استعداداً لمجابهة أي شيء. لكنني توقفت 

يرة انظر للشخص الواقف امامي بابتسامة تشق بصدمة كب

 وجهه الجميل.

 

 "اليكساندر!"

 

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 



 �💜�كيف شفتم البارت؟ اتمنى استمتعتم 

 

ماذا تظنون سيحدث لكارال ولوكا؟؟ وهل ستنتهي 

 عالقتهما بالفشل؟

 

 اورفيوس؟ رأيكم بشخصيته..

هل سيحصالن على عين ميدوسا وهل سيبقى  باعتقادكم

 اي منهما بذلك المكان ولن يخرج؟؟

 

 ما سر أرض النعيم برأيكم؟

 

اليكساندر وماضيه مع بيتراوس ووالد اورفيوس.. من 

 توقع هذا؟؟

 

ومن توقع ان يلتقي بكاليدس بذلك المكان؟ لمن ال يتذكر 



كاليدس هو رئيس سجن قطيع اليكساندر وهو معلم 

 خ الذي تتشاجر كاناليا معه دائماً.التاري

 

 توقعاتكم للحرب بين الطرفين؟ فقد اقتربت النهاية..

 

 ��من المنتصر برأيكم؟ 

 

 وبس

شكرا لكل التعليقات والدعم والكالم في الموضوع الذي 

طرحته سابقاً.. اسعدني كالمكم جداً رغم انه اكثر مما 

 ��استحق شكراً لكم احبكم حقاً 

نين متسعتين. ال يمكن، هذا ليس نظرت نحوه بعي

 اليكساندر.. البد انه وهم او شيء من هذا القبيل..

 

تقدم اليكساندر خطوة نحوي ألتراجع للخلف بالمثل، توقف 



مكانه لتمحى االبتسامة عن وجهه ليقول بارتباك وعدم فهم 

لتصرفي، "كانا.. ما بك؟ ظننت بأن شيئاً سيئاً حدث لِك 

 المكان فجأة لكن.."بسبب احضارك لي لهذا 

 

قاطعته باستغراب وحذر، "احضاري لك؟" لما ال استطيع 

الشعور بأي شيء؟ قوته، العنقاء والذئب بداخله، مشاعره 

 وحتى المكان المحيط بنا!!

 

 أشعر بأنني.. عادية.

 

حدق بي بتعابير مستغربة ليقول بجدية، "كنت بالقطيع منذ 

حينما كنا بأرض  لحظات لكن شيئاً اسود شبيهاً لما حدث

عنقاء الظالم ظهر وسحبني لهنا.. فتوقعت بأنه انِت من 

 فعل ذلك.. الم تكوني انِت؟!"

 

صمت بارتباك احدق بتشوش باليكساندر الذي ينظر لي 



باستغراب. انا حتماً لم افعل ذلك وحتى ان كنت على حافة 

الموت لن احضره لهنا، لكن هل هو اليكساندر حقاً ام ال؟ 

المكان هو من فعل ذلك؟ هل لمكان كهذا القدرة هل هذا 

إلحضار اشخاص من ذكريات شخص محدد فقط بمجرد 

 ان يطأ هذا الشخص ارضها؟

 

التفت اليكساندر حوله باستغراب متذكراً شيئاً ما، "اين 

اورفيوس؟" سأل باستغراب مجدداً. تنهدت ولم اجبه 

رفعت يدي ألضعها على عالمة الرفيق التي تركها 

كساندر على عنقي. "كاناليا هل انِت بخير؟" سأل بنبرة الي

 قلقة.

 

اخذت نفساً مجدداً قائلة، "اذاً سأعيدك للقطيع مجدداً فأنا ال 

احتاجك هنا." نظرت له بثقة وبدون أي تعابير على 

 وجهي.

 

عقد حاجبيه بغير رضى قائالً باعتراض، "ال، ال تفعلي. 



 ا وحدك.."المكان هنا يبدو غريباً لن اتركك هن

 

"ال احتاج مساعدتك في احضارها، عليك ان تعود." 

رمقته بنظرات باردة، سواء كان اليكساندر الحقيقي ام ال 

لن اعطيه أي فرصة بالبقاء.. الشخص الوحيد الذي 

 استطيع الثقة به هنا هي نفسي فقط.

 

نظر لي بقوة ليقول بجدية وقلق، "بالطبع تحتاجين 

 اً شيًء صحيحاً بنفسك؟"مساعدتي.. هل فعلتي يوم

"ها؟" خرجت تلك الكلمة من فمي قبل حتى ان احلل 

 كالمه بدماغي.

تنهد اليكساندر بقلة حيلة وعصبية قائالً بنفاد صبر، "اال 

ترين بنفسك؟ الجميع حولك ينتهي بهم االمر بخوض اسوء 

التجارب وفعل الشيء الصحيح بدالً عنك. كان عليِك انِت 

لدك وانظري الينا االن سنشعل خوض المعركة ضد وا

 حرباً ال اظن ان نصفنا فيها قد يخرج حياً.."



 

"االمر ينطبق على كل من جدك، شقيقيِك وحتى لوسيل.. 

جميعهم عانوا لتبقي بأمان. لذا اال يمكنك لمرة واحدة ان 

 تتصرفي بشكل صحيح؟!" انهى كالمه بخيبة امل كبيرة.

 

نني لم استطع تمالك نظرت له بتعابير خالية وهادئة، لك

نفسي اكثر ألبدأ بالضحك بقوة مما اثار استغرابه. نطقت 

 قائلة بسخرية كبيرة، "هل هذا كل ما لديك؟"

 

 

 "ماذا؟" سأل باستغراب اجتاح تفاصيل وجهه.

 

اجبت مجدداً، "هل هذا كل شيء؟" نظر لي باستغراب 

لفعله؟؟"  -ارض النعيم-اكبر ألكمل، "هل هذا كل ما لدى 

ت السخرية تغزوا نبرة صوتي بقوة، نظرت ناحية كان

اليكساندر الوهمي باشمئزاز قائلة، "يا له من تقليد رديء. 



 ان كنت ستقلده اذا افعل ذلك جيد..."

 

لم استطع اكمال كالمي من شدة األلم الذي اجتاحني، 

شعرت بشيء حاد يدخل بجانبي مسبباً الم شديداً، لتتسع 

كان ينظر ناحيتي بال تصديق، عينّي اليكساندر امامي. 

 وكأنه سينفجر بأي لحظة من الغضب.

 

من خلفي أحاطتني يد شخص اخر عرفت من هو بسرعة، 

 ليهمس في اذني بنبرة قلقة للغاية، "كانا هل انِت بخير؟"

 

اخرج األداة الحادة ببطء متعمداً ان يسبب الم اكبر، ألسقط 

ح ألرفع على األرض ما ان ابتعد. وضعت يدي على الجر

رأسي وانظر له ما إن وقف امامي. عبست بقوة حالما 

 رأيت تعابير لوكاس الباردة.

من هو اللعين الذي اطلق اسم ارض النعيم على هذه 

األرض؟ هل بدت له فكرة مذهلة كون األشخاص القريبين 



 منه يحاولون قتله؟

انا حتى لم أشعر به وهو يقترب مني من الخلف. ابتسم 

ة باردة وقاسية ذكرتني فوراً ببيتراوس.. لوكاس ابتسام

أساس كل المشاكل، انحنى لألسفل بقربي هامساً، "اوه 

 حسناً من يهتم، الن يكون افضل ان مِت فحسب؟"

 

وقف بهدوء ما ان شعر باليكساندر الذي يتجه نحوه 

بغضب عارم، لكن اليكساندر فجأة توقف ليسقط ارضاً 

 ه.وتخرج الدماء منه مشكلة بركة تحت

ابتسم لوكاس ببرود متجهاً ناحية الشخص الذي هاجم 

 اليكساندر.. بيتراوس.

وقف بجانبه بابتسامة راضية، بينما اليكساندر المطروح 

ارضاً ينظر لي بعينين خاليتين تماماً.. ال روح وال أي 

لون يغزوهما.. فراغ وبرود هائل احتلهما. ومن ينظر 

 لهما سيدرك حتماً بأنه قد.. مات.

 



غلقت عيناي بقوة، ألستجمع طاقتي وانهض عن األرض. أ

هذا ليس صحيحاً.. هذا كله وهم فحسب. ليس اٌي منهم 

 حقيقياً. يستحيل ان يتواجد اٌي منهم هنا.

 

 كاناليا، استجمعي نفسك.

"كان عليِك ان تصغي لي من البداية.. انظري له االن، 

د او أي مات بسببك مخلفاً وراءه قطيعاً بأكمله من غير قائ

حماية." فتحت عيناي انظر ناحية بيتراوس ليكمل 

مستديراً ومبتعداً بابتسامة شامتة، "أنهي االمر لوكاس.. 

 بعدها سيحين دور البقية."

 

خرج نفس ساخر من فمي ألتمتم لنفسي، "تباً لكم، لو اني 

ال أزال بكامل قوتي ألوسعت مؤخراتكم ضرباً." نظرت 

 وجد سوى هذا الحل..نحوه بتعابير عابسة، ال ي

 

بدأت بالجري بسرعة مبتعدة عنه قدر اإلمكان، انا ال 



اهرب االن بل اخلق بعض الوقت ألكتشف حالً للتخلص 

من هذه المشكلة، فليس هناك خيارات عدة في حالتي 

 هذه.. واللعنة اين اورفيوس حينما احتاجه؟؟

 

 

جريت لوقت ليس بقليل، ألتوقف وآخذ انفاسي، والجرح 

ي سببته االداة الحادة ال يساعد ابداً. نظرت حولي الذ

محاولة ان المح أي شيء.. لكن ال شيء. حتى بالرغم من 

ان الضباب قّل عن قبل اال ان كل األماكن هنا تبدو 

 متشابهة.

االن افهم جيداً لما البشر جبناء وأول شيء يفعلونه حينما 

ة يجابهون شيء خارق عن طبيعتهم هو الهرب. انها حرك

 ذكية بالفعل.. انا احترمهم االن.

 

توقفت افكاري ما ان لمحت شيئاً. اتسعت عيناي بسعادة.. 

هل هذا اورفيوس؟ لم اظن يوماً بأنني سأفرح لهذه الدرجة 

برؤيته. جريت ناحيته بسرعة فتحت فمي وصرخت 



 باسمه لكنه بدى انه لم يسمعني.

 

يره ذابلة كان يحدق ناحية شيء ما بتركيز كبير، كانت تعاب

 وعيناه حمراوين للغاية بينما ابتسامة حزينة علت محياه.

نظرت الى حيث ينظر ليعتليني االستغراب. كانت تقف 

امامه فتاة رقيقة المالمح ذات جمال انثوي للغاية. 

وبسرعة عقدت حاجباي ما ان تذكرت كالمه عن حبيبته 

 تلك.. هذه الجزيرة العاهرة.. لو كانت شخصاً لقتلتها.

 

سرت ناحيته بهدوء محاولة عدم اصدار أي صوت. بينما 

اقتربت تلك الفتاة من اورفيوس بابتسامة لطيفة وعينين 

مألهما الدموع، رفعت يديها لتعانقه وبدى ان اورفيوس ال 

 يمانع.

 

رفعت يدي ألهوي بكوع يدي ناحية رقبتها من الخلف 

نّي بقوة. لتسقط ارضاً بقوة مغماً عليها بينما اتسعت عي



 اورفيوس بصدمة.

 

رفع ناظره من الفتاة المستلقية ارضاً ناحيتي بغضب 

شديد، لمعت عيناه الحمراوين منذرة بخطر شديد وبدى انه 

 سيقتلني دون أي تردد في أي ثانية.

اقتربت منه بثقة وثبات دون ان اشعر بأي خوف. رفعت 

يدي التي لطختها دمائي ألهوي بها على وجهه بقوة 

 جهه كرد فعل لذلك.ويستدير و

 

تصلب مكانه من الدهشة، وبدى ان رائحة دمائي التي 

لطخت وجهه اعادت رشده له. "تمالك نفسك أيها السافل.. 

هي ميتة بالفعل." صرخت بوجهه بنفاد صبر. انا حقاً ال 

 اريد افساد الجو هنا لكن، كان شعور صفعه رائعاً حقاً.

 

بسرعة، لوهلة جفل جسدي ما ان تحرك اورفيوس ناحيتي 

ظننته سيضربني، لكنه أحاطني بيده ليبعدني بحركة 



 سريعة خلفه.

نظرت للمكان الذي كنت اقف به منذ ثواني، كان لوكاس 

المزيف يقف به حامالً شيئاً حاداً اسود اللون ملطخ بدمائي 

بيده. ما خطب الطعن من الخلف بهذا المكان؟ اال تستطيع 

 القتال كالرجال؟؟

 

ي ما ان ادركت شيئاً ألقول مخاطبة توقفت مكان

اورفيوس، "هذه هي، نحن ال نستطيع استخدام أي قوة في 

هذا المكان.. وهذا ينطبق عليهم ايضاً.. األشخاص الذين 

يصنعهم هذا المكان ال يستطيعون استخدام سوى القوة 

 الجسدية مثلنا تماماً."

 

 علت ابتسامة جانبية وجه اورفيوس ليزداد لمعان عينيه

الحمراء كالدماء. رفع قبضته بسرعة ناحية لوكاس الذي 

لم يجد الوقت لتجنبها، ليهوي على األرض بقوة. وقبل ان 

يجد الوقت للنهوض انقض اورفيوس عليه، مسدداً عدة 

 لكمات لوجهه.



 

 "حسناً لقد مات توقف بحق خالق الجحيم."

توقف اورفيوس لينهض محاوالً استعادة انتظام أنفاسه 

 ، "االن نحن متعادلين."قائالً 

قلبت عينّي ألرد، "تعلم انه لو كان اخي الحقيقي ألوسعتك 

 ضرباً قبل حتى ان تلمس شعرة من رأسه."

اقترب مني ليمسك ذراعي تحت نظراتي المستغربة قائالً 

 بابتسامة علت شفتيه، "بهذه العضالت؟"

 هل اقتله وحسب؟!

 

بصوت منخفض  "سأكون العاقلة هنا ولن ارد عليك." قهقه

 بالكاد سمعته، ليبتعد مشيراً ان نكمل السير.

 

رفعت يدي ممسكة بالجرح، تباً انه يشفى ببطء بسبب هذا 

المكان. تبادر الى ذهني فجأة صورة اليكساندر بال أي 

حركة، شعرت بانقباض في صدري وعم راحة ألتنهد. 



كل هذا مزيف.. اليكساندر بخير.. ولوكاس ايضاً بخير.. 

 ي كاناليا.اهدئ

 

"هل ستكونين بخير؟" سأل اورفيوس فجأة كاسراً الصمت 

ومخرجاً اياي من افكاري السلبية. نظرت له باستغراب 

ليرفع هو يده ويزيل دمائي التي تماشت بلونها القرمزي 

 مع عينيه عن وجهه.

 

تنهدت بألم بينما شعرت بدوار خفيف يجتاحني، تمالِك 

"اعتقد ذلك.. علينا اإلسراع نفسك كاناليا.. بقي القليل. 

 والخروج من هذا المكان اللعين."

 

لم اكد انهي كالمي حتى صدح صراخ عاٍل المكان مجبراً 

اياي و اورفيوس على التوقف بريبة. لم يكن صراخاً 

مشوباً بالخوف او الرعب بل اقرب لصرخة مفترس وجد 

 فريسته..



 

نظرت حولي بحذر ما ان عم الصمت غير المبشر 

مكان، تبادلت و اورفيوس النظرات لثواني قبل ان نبدأ ال

 بالجري بأقصى ما نملك.

 

ولم نكد نفعل ذلك حتى علت تلك الصرخات مجدداً.. لم 

يكن شخصاً او اثنين.. كان عددها هائالً. لم يكلفوا انفسهم 

بالتسلل بل علت أصوات جريهم خلفنا ولم نكلف بدورنا 

 انفسنا لنلتفت ونعرف من.

 

اورفيوس فجأة بصوت مرتفع، "انه هناك.. هل ترين قال 

 ذلك؟ نهاية هذا الضباب." لم اجبه بل استمررت بالجري.

وبالفعل ما ان تعدت اقدامنا تلك النقطة حتى اختفى 

الضباب بشكل غريب للغاية. نظرت خلفي بفضول، كان 

الضباب يمتد خلفنا بخط افقي طويل مشكالً حدود 

 ا منعه من اختراق تلك النقطة.مرسومة.. وكأن زجاجاً م



 

ولكن تلك الكائنات ظهر فجأة ولم تتوقف بسبب الضباب. 

وبالكائنات اعني اشخاصاً بجسد رمادّي نحيل وطويل 

للغاية، يحملون بأيديهم رماح مشتعلة بلهٍب ازرق غريب 

ويرتدون اقنعة مزركشة ال تحتوي على فتحات للعينين 

 والفم واالنف حتى.

 

اعلم كيف يرون او يتنفسون.. وال اريد ان اعلم ال اريد ان 

حتى سّر اللهب األزرق هذا. االن اقتنعت بأن العيش مع 

امي او حتى الوقوع تحت رحمة ابي ليسوا اسوء شيء في 

 العالم.. هناك اسوء بالفعل.

 

"انتبهي.." اوقفني صوت اورفيوس فجأة، ألنظر امامي 

 باستغراب. ماذا االن؟

 

الجري محدقين امامنا.. ماء؟؟ اردت قول توقف كالنا عن 



 نهر لكن الذي امامنا ال يوحي بأنه نهر بتاتاً.. ربما محيط.

رائع.. امامنا الماء وخلفنا تلك الكائنات غريبة االطوار. 

 هل من الصعب تركنا لوحدنا؟

نظرت خلفي نحوهم، واللعنة انهم قريبون للغاية، يوشكون 

رمح ناحيتي بقوة.. لما على الوصول. رمى احدهم فجأة ال

يستهدفني الجميع؟ هل يطبقون مقولة النساء اوالً؟ اال 

 يرون البغل الذي يقف بجانبي؟

 

تجاوزت الرمح بسرعة ليسقط على حافة النهر الكبير هذا. 

اتسعت عيناي و اورفيوس ونحن نحدق بالماء الذي تجمد 

 حول الرمح ما ان لمس الشعلة الزرقاء.

النظرات التجه للرمح بسرعة تبادلت و اورفيوس 

وانتزعه حامالً إياه بكلتا يداي. وجهت الشعلة الزرقاء 

ناحية الماء وما ان لمسته حتى بدأ الماء يتجمد. وضعت 

قدمي بحذر عليه ألختبر قوته ثم قدمي األخرى ألقف عليه 

 ولم ينكسر.

 



نظرت ألورفيوس بسرعة قائلة، "هيا بنا." وبالفعل لحق 

 ى ابتعدنا بمسافة جيدة عن اليابسة.بي اورفيوس حت

 

نظرت خلفي أللمح بعض تلك الكائنات التي بدأت بالسير 

فوق الجليد الذي صنعته لتوي بينما بعضها وقف على 

 اليابسة ولم يحرك انشاً واحداً.

رميت الرمح ناحية اورفيوس ألعود بضع خطوات 

 باتجاههم، "ما الذي تفعلينه؟ سيمسكون بنا ان توقفنا."

 

انحنيت لألسفل ألضع راحة يدّي على الجليد السميك 

اسفلنا قائلة، "اال تشعر بقوتك االن؟ ما ان تعدت اقدامنا 

الضباب شعرت بقوتي تعود تدريجياً.. استطيع اذابة 

 الجليد."

ال اشعر بقوتي كاملة لكنني يجب ان انجح. أغلقت عيناي 

 وزفرت الهواء محاولة تهدئة نفسي، وضعت كل تركيزي

بقوتي، فتحت عيناي لتشتعل ناري السوداء بالجليد مذيبة 

 إياه تدريجياً.



وقفت متجهة ألورفيوس. "هيا بنا، هذا سيذيب الجليد 

بأكمله." اومأ اورفيوس ليفعل كما فعلت سابقاً، ليجمد 

 سطح الماء لنبدأ بالجري بدل المشي بتمهل.

 

لمعت القالدة الموضوعة في جيبي فجأة، مددت يدي 

رجها وانظر لها كانت تلمع بشكل غير طبيعي. نطقت ألخ

 من بين انفاسي، "اورفيوس، انها تلمع!"

 

نظر اورفيوس ناحيتي ليبتسم بحماس قائالً، "هي تلمع ما 

ان تقترب من العين األخرى.. البد ان العين األخرى 

 قريبة!"

توقفنا عن الجري، ألنظر حولي بسرعة، "هناك.." اشرت 

ناحية شيء ظهر باألفق.. لحظة، هل هذا بأصبعي السبابة 

 تمثال؟ في منتصف النهر؟؟

 

هذا غريب لكن.. ال يهم االن. "هيا بسرعة لم يبَق الكثير 



 امامنا.." رد اورفيوس من غير ان يضيع أي ثانية أخرى.

لست متأكدة ان كانت عين ميدوسا تقبع بذلك التمثال وال 

ألخير وكالنا اظن بأن اورفيوس يفعل لكن.. هذا املنا ا

 يشعر باإلرهاق الشديد بالفعل.

 

انتشر فجأة الشعور السيء بداخلي.. شعور سيء للغاية. 

نظرت ألورفيوس ألمسك بذراعه بقوة كرد فعل سريع 

واسحبه للخلف بقوة. ليخرج جسد هائل جداً من الماء 

 محطماً الجليد امامنا بأسنانه القاطعة الضخمة.

 

رة ونحن نحدق بذلك الكائن تصلبنا بمكاننا بصدمة كبي

الذي دار بالهواء بجسده الهائل قبل ان يعود للماء مسبباً 

 تيارات ماٍء هائجة.

 

كان ضخماً بطول خمة وعشرين قدماً، يمتلك أنياب 

بيضاء طويلة تخرج من فكه العلوّي، ولديه ما يشبه 



الدروع على ظهره. رأسه كبيرة للغاية وتشبه رأس النمر 

يتدلى من جبهته ، لديه زعنفة كبيرة بشيء ما مضيء 

وذيل ابيض طويل للغاية ولونه استقر ما بين الرمادي 

 واألخضر.

 

 ما هذا بحق خالق الجحيم؟!

 

أمسكت ذراع اورفيوس المتصلب ألسحبه ونبدأ بالجري 

نحو التمثال بسرعة أكبر من ذي قبل. بينما ذلك الكائن لم 

 يتركنا وشأننا.

ان يضربنا ألتعثر واكاد اسقط في  حطم الجليد خلفنا وكاد

الماء ليمسكني اورفيوس بسرعة. اخرج ذلك الشيء ذيله 

بسرعة ليضرب يد اورفيوس ويسقط الرمح من يده.. 

 اللعنة.

 

نظرت ناحية التمثال انه قريب للغاية ربما استطيع 



الوصول له قبل ان يصل لي ذلك الكائن. نظرت 

 ا خطرت له.ألورفيوس ليومئ لي وكأن الفكرة ذاته

قفزنا بالماء معاً لنسبح باتجاه التمثال بسرعة.. وال اكذب 

بأن الخوف اعتراني بأن ذلك الشيء سيلتهمنا بأي وقت 

 لدرجة انني نسيت الجرح والمه.

امسك بحافة التمثال بسعادة، "فعلناها.. فعلناها.." لم اتردد 

لثانية، ألرفع جسدي من الماء متسلقة التمثال. نظرت 

ة اورفيوس الذي ال يزال في الماء وبدى انه يصارع ناحي

 شيئاً ما.

 

 اختفت ابتسامتي ألنطق بقلق، "اورفيوس!!"

نظرت لي بينما يتشبث بقوة بحافة التمثال، "اذهبي 

 احصلي عليها بسرعة، انها في يده.. في األعلى.."

 حسناً، حسناً ان حصلت عليها استطيع اخراجنا من هنا.

 

أسرع ما استطعت. تشبثن برأس التمثال تسلقت التمثال ب



بقوة ألمد يدي ناحية يده المرفوعة لألعلى.. هيااا، امسكت 

الجوهرة الحمراء بقوة ساحبة إياها.. لتنكسر يده محررة 

 الجوهرة منها.. اخيراً..

 

نظرت خلفي قائلة بحماس، "اورفيوس حصلت عليها.." 

لوجه ليتجمد جسدي مكانه. صعدت عيناي لألعلى ناضرة 

الكائن الغريب القابع امامي.. لتلمع عيناه الزجاجية ليفتح 

 فاهه متقدماً نوي اكثر.

 

حان الوقت لتجربة العين العينة هذه. وضعت بسرعة 

العين التي حصلت عليها على العين التي اخذتها من 

اورفيوس لتلتحما معاً بقوة، رفعت الجوهرة ناحية هذا 

 الكائن ألغلق عينّي بقوة.

 

ها النهاية.. سنموت بسبب اسطورة غبية.. وحتى قبل ان ان

نركل مؤخرة بيتر. ال اصدق ان حياتي انتهت بكوني 

 مقرمشات لكائن غريب الشكل.. انه حتى ليس جميالً.



 

انتظرت عدة ثواني ولم يحصل شيء. فتحت عيناي ببطء 

لتتسع ما ان رأيت ذلك الكائن الغريب امامي متحجراً على 

 يطة. انها تعمل..بعد انشات بس

 

"اورفيوس انها تعمل.." صحت بغير تصديق ليعم الصمت 

 دون إجابة. "اورفيوس.."

 

نظرت لألسفل بالمكان الذي كان فيه من لحظات لكنه لم 

يكن هناك ألشتم بصوت عاٍل. ولوهلة عادت كلماته التي 

 قالها قبل ان ندخل هذا المكان لذاكرتي..

 

 سا.. فليغادر دون اآلخر..**في حال وجد احدنا عين ميدو

"تباً لك يا رأس الفحم." شتمت مجدداً، ألقفز واحبس 

انفاسي واغوص بالماء. فتحت فمي ألصرخ بصدمة كبيرة 

ألخلقه واضعة يدي على فمي ما ان تذكرت بأنني داخل 



 الماء.

 

تباً.. كان كائن يشبه المتحجر يلف ذيله األبيض حول 

وليس هذا ما اثار صدمتي.. اورفيوس ساحباً إياه لألعماق 

بل الكّم الهائل من ذات جنسها التي تتجه ناحيته فاتحة 

 افواهها باتساع.

 

لم يبِد اورفيوس أي حركة، بل كانت عينيه الحمراوين 

 متجهة نحوي، وعلمت جيداً ما أراد قوله.. "غادري."

 

انا لست انت أيها اللعين كثير المشاكل. سبحت متجهة 

عة لدي.. متجاهلة االعداد الهائلة التي ناحيته بأقصى سر

تتجه نحونا، عبس اورفيوس ليحاول فك نفسه من ذيل ذلك 

 الكائن وقد نجح بعد معاناة.

 

أشار لي بالرجوع ألتجاهله واغوص نحوه بسرعة اكبر. 



عقد حاجبيه بغضب عالماً بأننا لن نستطيع الرجوع للسطح 

 بنجاح..

 

معانقة إياه بقوة، وما ان وصلت له لففت ذراعاي نحه 

ليتوقف هو عن الحركة او ابداء أي فعل. وما ان اقتربت 

 تلك الكائنات منا حتى فتحت افواهها مستعدة اللتهامنا..

 

هيا.. هيا، استطيع فعلها. ظهرت بوابة سوداء ساحبة ايانا 

 فيها قبل ثواني قليلة لوصول اسنانهم لنا.

عال محاولة وما ان شعرت بالهواء حولنا حتى بدأت بالس

استعادة انفاسي كما اورفيوس اسفلي. ورغم انني شعرت 

بالجو المتوتر بشدة حولنا اال انني تجاهلته مرحة رأسي 

على صدر اورفيوس غير قادرة على الحركة.. اشعر 

 بعظام جسدي تإن.

 

"تباً، ظننت بأننا سنموت." نطق اورفيوس بغير تصديق 



 ً عينيه غير آبه بي  مريحاً بدوره جسده على األرض مغلقا

 او بأي شيء حولنا بالمثل.

 

ابتعدت عنه بثقل ألرمي بجسدي بجانبه مغلقة عينّي 

 متمتمه بقهقهة متعبة، "أنت على الرحب."

 

"يبدو ان عالقتكما تحسنت!" صدح صوت مألوف المكان 

مصدراً هالة قوية جاعالً من كلينا نصمت ساكنين 

 بمكاننا..

ذي نقلتنا اليه... ال تقل لي صحيح.. لم آبه بالمكان ال

 انه....

"تباً ظننت بأننا سنموت." نطق اورفيوس بتعب شديد 

ليغلق عينيه مريحاً جسده على األرض، غير آبه بالمكان 

 الذي نحن فيه وال لثقل جسدي فوقه.

 

ابتعدت عنه ببطء، أشعر بعظامي تهتز من التعب. رميت 



سخرية، "انت جسدي بجانبه ألخرج قهقهة متعبة مشوبة بال

 على الرحب."

 

"يبدو ان عالقتكما تحسنت!" تردد صوت مألوف بالمكان 

جاعالً كلينا انا و اورفيوس نسكن بمكاننا بصمت 

 للحظات، لننتبه اخيراً اين نحن..

 

 اوه.. نحن بساحة التدريب..

 

ساد الهدوء الشديد المكان، رغم انه مليء باألشخاص 

أشك بأن الجميع هنا  الذين ينظرون لنا بعيون متسعة،

فحتى ملك مصاصي الدماء الغريب، الساحرة العمياء 

 وذلك العصبي المزعج ملك المستذئبين متواجدون.

 

كانوا يقفون بقرب اليكساندر الذي تكلم منذ ثواٍن. كانت 

نبرة صوته باردة اقشعر لها الجميع وبدى هذا جلياً على 



ن ينظر مالمح وجوههم، نظراته باردة للغاية تشعر م

نحوهما بأنه ال يشعر بشيء البتة اال انني اعلم جيداً بأنه 

 يمنع نفسه من االنقضاض علينا بشدة.

 

يبدو انهم اخذو ما رأوه لتوهم بشكل خاطئ تماماً اعني.. 

من سيهتم بجدية بالتصاقه بشخص آخر حينما تكون على 

وشك الموت؟ انهم يضخمون االمر بشكل كبير، ال يعلمون 

ألمور المروعة التي مررنا بها لنحضر لهم تلك ماهية ا

 العَْين..

 

تنهد اورفيوس بانزعاج واظن ذات الفكرة خطرت له. 

اعتدلت ألجلس مكاني بهدوء متجاهلة إياهم تماماً ألعلق 

 بابتسامة واسعة غير مبالية، "نعم تطورت كثيراً.."

 

فتح اورفيوس عينيه لينظر لي بحاجب مرفوع ألكمل 

عد خطابه المؤثر ذلك بأن أتر.. ممممم.." لم بسخرية، "ب

استطع اكمال كالمي بسبب يد اورفيوس التي أغلقت فمي 



بقوة بعد ان قفز بسرعة من مكانه نحوي وكأن طاقته قد 

 عادت اليه بشكل سحري.

 

ازدادت دهشة من حولي وهمساتهم، بينما نطق اورفيوس 

غزت  وهو يرمقني بعينين تشعان ناراً وابتسامة متكلفة

محياه، "انا اقترح ان تذهبي وتعالجي اصابتك قبل ان 

 تزداد بطريقة غامضة."

ابعدت يده بحنق، ألعلق بتحدي وسخرية كبيرة، "هل 

تريدني ان اعيدك هناك؟ البد ان تلك األسماك القبيحة لم 

 تأكل منذ قرون، وبدى لي ان فكرة اكلها لك قد اعجبتك.."

 

صوت انثوّي قلق. تنهد "هل احضرتموها؟" قاطع شجارنا 

اورفيوس متمتماً بأننا سنكمل هذا الموضوع المهم الحقاً.. 

تجاهلته ونظرت ناحية المتكلم قائلة بغير اهتمام، "اجل، 

 هل تريدين رؤيتها؟"

 



عّم الصمت للمرة الثانية المكان، "اوه.." هربت الكلمة من 

بين شفتّي ما ان دققت بالشخص الذي تكلم.. كانت تلك 

 احرة التي ال ترى.الس

لما اشعر برغبة بالضحك!! قلت بسرعة محاولة جعل 

األمور افضل، "انه من حسن حظك انِك ال تستطيعين 

رؤيتها، انِت فقط ستتحولين لحجارة.." ويبدو انني فشلت 

 بفعل ذلك.

 

 

 

حرك اورفيوس رأسه بقلة حيلة، انه يتصرف كصديٍق 

ء، "على أي سافل. غيرت الموضوع بسرعة وانا اقف ببط

حال حصلنا عليها وهذا ما يهم االن، بقي فقط ان نركل 

 مؤخرة بيتراوس."

سار اليكساندر ناحيتي بينما علق العصبي الذي كان يقف 

بجانبه، "تقولينها وكأنها اسهل شيء سنفعله." انا حقاً ال 

احبه، ربما حينما ننتهي من بيتراوس يجب علّي قتله 



 ر ملك المستذئبين.بالخطأ.. ثم يصبح اليكساند

 

اجبت بسخرية، "هل ترغب بأن ارسلك للمكان الذي كنا 

به لتعلم كم ان فكرة ركل مؤخرته تبدو بهذه السهول؟" يا 

له من شخٍص مزعج، ان ذهب معنا هذا اللعين، فكان 

 حتماً سيقتله رأس الماعز منذ البداية.

عبس بحنق وبقي صامتاً، ليعلق اورفيوس بتذمر، "لما 

 مؤخرة بيتراوس الموضوع الرئيسّي فجأة؟" أصبحت

 

"جرحك!!" همس اليكساندر باستغراب بقربي بينما ينظر 

 ناحية الجرح بجانبي. لما هو مستغرٌب هكذا؟!

 

رفعت قميصي قليالً ألحدق به باستغراب، كانت ذرات 

سوداء بحجم حبة الرمال.. الكثير منها.. تتحرك بقرب 

هناك شيء ما مكسور بداخل  الجرح لكنه لم يلتئم.. تباً..

 الجرح.



 

مددت يدي باتجاه الجرح بنية إخراجه لكن يد اليكساندر 

اوقفتني، "دعي مارك يخرجها." قال بحاجبين معقودين 

 بانزعاج وهو يحملق بالجرح.

 

لم اقل أي شيء بل شعرت بالدهشة، كيف علم بوجود 

شيء بداخل الجرح؟ هل هذا بسبب رابطة الرفيق 

 انكر بأن االمر حقاً رائع. والوسم؟ لن

 

--------------------------------------- 

 

وقف بمكانه ساكناً يحدق بالحائط بال أي حراك. ال يعلم 

تحديداً الوقت الذي بقي فيه هكذا ولم يكلف نفسه عناء العّد 

 او االلتفات لألمر. هو فقط شعر وكأنه.. يموت ببطء.

 

قيقة لطالما خشي منها، اال منذ ان القت كارال على قلبه ح



تقبل رفيقته المقدرة االرتباط به بسبب ماضيه.. بسبب 

 عالقته السابقة بتلك األفيلين التي قادت حياته فقط لألسوأ..

 

ال.. بل هو فعل هذا بنفسه. هو حتى لم يعد يلومها على 

تركه، بل عذرها االن حتى رغم كونها جرحت مشاعره.. 

شاعر الجّمة التي تشعر بها وتؤثر هو لم يعلم بأن هذه الم

حتى على تصرفاتك وعقلك وتدفع ذئبك للحافة.. كلها 

 بسبب الرفيق.

 

وما يجعل االمر اسوء.. هو كون كارال كانت هناك منذ 

البداية، ال يلوم كارال على تصرفها هذا ويريدها ان تختار 

بنفسها البقاء معه وبذات الوقت يريد ضمها واجبارها على 

بجانبه فاحتمالية رفضها له اكبر بكثير من  البقاء

 مسامحته.. وهذا يدفعه للجنون.

 

 وكأنه يقف على منحدر.. كال جانباه يؤدي لنهايته..



 

اختلط بداخله كل شيء سيء. الذنب، الخوف، الحزن 

الشديد.. والوحدة. يشعر بأن الحرب التي سيخوضونها 

 االن افضل بعشر مرات من الشعور بهذا..

 

 

ول مرة، تمنى ان تأخذ معركة ما روحه فربما هذا هو أل

سيريح قلبها المجروح قليالً، ربما القدر سيمنحها رفيقاً 

 آخر افضل منه.. رفيقاً تستحقه.

 

------------------------------------------- 

 

 ~كاناليا

 

دخلت و اليكساندر الذي يمسكني بإحكام وكأنني ال 

البسيط هذا لمكتب مارك. استطيع المشي بسبب الجرح 



حينما دخلنا الحظت الجو المتوتر المحيط، كانت فيونا 

تقف امام مكتب مارك بجدية بينما مارك يحدق بها 

 بانزعاج كبير.

كسر تحديقهما ما ان دخلنا، لينقل مارك كل اهتمامه 

ناحيتنا وما ان رآنا حتى هرع نحونا بقلق، "ما االمر؟ ما 

 الذي حدث؟"

 

من سكين حاد او شيء حاد ال اعلم ما هو "هناك كسر 

تحديداً بجانبي، قم بإخراجه." نطقت قبل ان يفعل 

اليكساندر، حدسي يخبرني بأنه كان سيجعل االمر اكثر 

 خطراً.. بحقه ليس وكأني لم امر بأشياء واصابات اخطر.

 

"اووه.. حسناً، ارجوِك اجلسي على السرير هناك بحذر." 

تبه، ثم اندفع خارجاً. جلست أشار لسرير األبيض بمك

 بهدوء غير متأثرة باأللم الذي يسببه الجرح.

كانت فيونا تنظر لي بمالمح هادئة و.. لطيفة! انا حقاً ال 

 يمكنني االعتياد على شخصيتها هذه.



 

"ما الذي حدث هناك؟ كيف جرحتي هكذا؟" سأل 

اليكساندر غير آبه بوجود فيونا هنا. كانت نبرة صوته 

 ضبة وبعض القلق اعتراها.حادة وغا

 

تنهدت ما ان تذكرت كل ما مررنا به في ذلك المكان، 

اجبت بقلة حيلة، "ان ذلك المكان غريٌب للغاية، رأيت 

أشياء لم اظن بأنها موجودة، وحتى ان ذلك المكان يمتلك 

تأثيرات غريبة كإخفائه لقوتك بأكملها وإظهار اشخاص 

 تعرفهم لكنهم ليسوا هم.."

 

واني، كيف تشرح ذلك بأكثر طريقة منطقية؟! صمت لث

رفعت يدي بانزعاج ألبعد خصالت شعري الهاربة عن 

وجهي قائلة، "ال اعلم كيف اشرح االمر لكن.. نحن بالكاد 

 خرجنا احياء من هناك.."

 



غزى الصمت ارجاء الغرفة ليقول اليكساندر كاسراً إياه 

 بنبرة شديدة البرود، "سأقتل اورفيوس الحقاً."

 

هربت من بين شفتّي ضحكة لم أحاول اخفائها، "ال تفعل 

يا رجّل، لقد عانى هو االخر حتى انه كان سيضحي 

بحياته لنحصل على عين ميدوسا." نظرت له بينما ارفع 

قبضتي التي احمل بها عينّي ميدوسا الملتحمتين دون ان 

 افتحها.

 

 هي ال تؤثر بي، لكنها حتماً تفعل بالبقية.

محدقة به بهدوء. تفاصيل وجهه، عينيه  انزلت يدي

الحالكتين كظالٍم ابدّي جميل، شعره الثلجي الناعم الذي 

يبعث لداخلي شعوراً رائعاً كلما خللت اصابعي به 

وابتسامته التي تجعل من النظر له مستحيالً دون الوقوع 

 بحبه من جديد.. لتّو ادركت كم اشتقت اليه.

 



رب الكلمات بسرعة، "لقد فتحت شفتّي دون وعّي مني لته

 اشتقت لك."

اتسعت عينيه بدهشة وكأن كالمي كان اخر شيء توقع 

مني قوله في هذه اللحظة، استعدت رشدي ألدرك ما قلته 

وبأننا لسنا لوحدنا في الغرفة. اتسعت ابتسامته ألغلق 

 عينّي بإحراج كبير.

 

انحنى اليكساندر ناحيتي حتى اصطدمت أنفاسه ببشرتي 

ون ان تسقط ابتسامته متعمداً جعل الطرف الثالث ليهمس د

 يسمع كالمه، "وانا اشتقت لِك للغاية.."

 

شعرت بابتسامة فيونا التي نمت على شفتيها لتقول محاولة 

 كبت ضحكاتها، "احم، اعذراني سأخرج االن."

 

 اللهي، ارجوك.. فالتحّل نهاية العالم االن..

 



 

--------------------------------------------------- 

 

 مراحب..

 

اعتذر لقصر البارت راح انشر الجزء الثاني منه اول ما 

يرجع الالب توب من التصليح هدول اليومين.. الجزء 

الثاني منه اطول من هذا بكثير حقاً اعتذر لم ارغب بأال 

 انشر اي شيء اليوم..

 

 ورغم قصره اتمنى استمتعتم..

 

راح انشر بارت جديد حينما  وبالنسبة لرواية ايقاع جليدي

انتهي من شظايا الجليد. البارت قبل االخير من شظايا 

الجليد السبت واالخير راح يكن بوقت اقرب من السبت.. 

 انه العد التنازلي..



لم تتزحزح االبتسامة المستمتعة من على شفتيه، ولم ينطق 

اٌي منا حرفاً حتى دوى صوت اغالق الباب ما ان خرجت 

 فيونا.

ستدار ليقف امامي ليضع كلتا يديه على السرير محاصراً ا

اياي بينهما منحنياً لألسفل ناحيتي ليهمس وكأن احداً ما 

 سيسمعنا ان تكلم بصوت عاٍل، "قوليها مجدداً.."

انه يفعلها متعمداً.. "هل تريد ان اضربك؟" قلت بتهديد 

ليقهقه باستمتاع. حدقت بصمت بتعابير وجهه وصوت 

نانة تخترقني. في اول مرة التقينا كنت اشك ضحكته الر

بأنه رجل آلي لشدة بروده، من كان يظن بأنه يستطيع 

 صنع تعابير كهذه.

 

رفعت كلتا يداي ألمسك بوجهه، اختفت ضحكته لينظر لي 

بعينيه الحالكتين الجميلتين بمشاعر مختلطة ومتشابكة، 

 لكن االستغراب كان واضحاً بهما لتصرفي هذا.

ت ال أزال سأبقى هاربة ووحيدة لو لم التِق به.. بل ربما كن

ولربما بيتراوس كان قد دمر نصف العالم وربما انا من 



كانت ستفعل ذلك. تقدمت منه على حين غرة ألطبع قبلة 

بجانب فمه، ليجتاح معدتي قطيع فراشات وكأنني اقبله 

 للمرة األولى.

 

ون الذهبي ابتعدت عنه محدقة بتعابيره الهائجة، ليبدأ الل

المشتعل بغزو عينيه ببطء. شعرت بسخونة جلده ترتفع 

 ضد يدي التي ال تزاالن على وجهه ألرتبك.

 

أبعدت يدي عنه ببطء لكنه سرعان ما اقترب مني اكثر 

ليهمس بنبرة عميقة للغاية حولت قطيع الفراشات ذاك 

لديناصورات، "من حسن حظك انك مصابة.." همس 

زجتا بين األسود والذهبي المشتعل بقرب شفتّي وعيناه امت

 بطريقة زادته جماالً.

نظف احدهم حلقه بإحراج ألنتبه بأن مارك وصل بالفعل، 

 انه يوم االحراج العالمي. سأدعي فقط انه لم يحدث شيء.

 



اقترب مارك قائالً ألليكساندر، "الفا.. هل يمكنك االبتعاد 

م بخبث قليالً؟" نظرت ألليكساندر بطرف عينّي كان يبتس

 وينظر لي بطرف عينيه كذلك.

عقدت حاجبّي قائلة بينما القي عليه نظرة قوية مهددة، 

 "فقط ابتعد.."

قهقه بخفة ليبتعد بهدوء ويعقد ذراعيه امام صدره بصبر. 

اقترب مارك ليقف بقربي ليضع األدوات على السرير 

بقربه. امسك بطرف قميصي ليرفعه لألعلى ويظهر 

أة توقفت مكانها بصدمة، "واللعنة ما الجرح، لكن يده فج

 خطبك مع اإلصابات؟ كيف ال تتألمين من هذا الجرح؟!"

رفعت كتفي بال مباالة قائلة، "انا لم اقل انه ال يؤلم.. لكن 

المه بسيط مقارنة باإلصابات التي حصلت عليها بالماضي 

 لذا استطيع احتماله بسهولة."

 

رفع قميصي اكثر  عّم الهدوء المكان ليكمل مارك عمله،

لتهرب زمجرة منخفضة من فم اليكساندر. تنهد مارك 

بتذمر قائالً، "هل تريد ان اعالجها ام ال!" واكمل دون ان 



 ينتظر اجابته.

 

توقف مارك قائالً لي، "سأسحبها االن لونا هذا قد يؤلم 

قليالً.." اومأت بهدوء ليبدأ بسحب القطعة من داخل 

األلم الذي سببه الجرح دون الجرح. عقدت حاجباي بسبب 

 ان انبس بحرف.

 

وما ان اخرجها رماها بطبق حديدي، ليأخذ قماش طبي 

ويضغط على الجرح بينما فتح علبة المطر. لكن ما ان 

 لمس احد أصابعه جلدي حتى غزت ذكرياته رأسي..

 

دخلت فيونا المكتب وعلى وجهها تعابير جادة للغاية. هل 

 اندر قبل قليل!!حدث هذا قبل وصولي واليكس

 

ما ان رآها مارك حتى تنهد بانزعاج واضح للغاية، 

ليخاطبها بنبرة قاسية للغاية، "ألم اخبرك اال تأتي الى هنا 



 مجدداً؟"

 

تجاهلت فيونا كالمه لتقول بتعابيرها الجادة بإصرار، 

"مارك ارجوك دعن اعمل هنا، انا بالفعل لدي معلومات 

 وخبرة بالطب.."

 

 بسخرية، "خبرة اخذتها من والديِك؟" قاطعها مارك

صمتت فيونا للحظات، قبضت يدها بقوة بغيض وانزعاج، 

لكن سرعان ما تغيرت تعابيرها لإلصرار لترد بثقة، "ال 

يهم ممن تعلمت األهم انني اجيده، ثم اننا على أبواب 

 الحرب ونحن نحتاج كل شخص بالقطيع."

 

رة، "هممم.. حرك مارك رأسه بتفكير قائالً بجدية ساخ

نحن.." ذبلت تعابير فيونا بسرعة وسرعان ما فتح الباب 

 لتنتهي ذكرياته هنا.

 



حركت عيناي ناحية مارك احدق به ببرود كبير. رفع 

عينيه ناحيتي ما ان شعر بتحديقي ليرتبك بشدة. تراجع 

للخلف قائالً باحترام شديد دون النظر لي، "لقد انتهيت 

 لونا.."

 

سب وهذا زاد ارتباكه واستغرابه لم ارد ووقفت فح

فحسب، بينما اليكساندر بقي صامتاً يراقب بابتسامة شقت 

 وجهه ولسبب ما اشعرني ذلك باالنزعاج.

 

تجاهلت نظرات اليكساندر ألخاطب مارك ببرود كبير، 

ولسبب ما ارتجفت اطرافه لثانية. "تستطيع ان تتصرف 

 كسافٍل احياناً مارك، اليس كذلك؟"

دمة والشيء الوحيد الذي خرج من فمه هو، نظر لي بص

 "عذراً!"

 

 هل ادخله الهاوية ليوم كامل؟ ربما شهر..



تنهدت مبعدة الفكرة بالكامل ألضع يدي على كتفه قائلة 

 بابتسامة اقشعر مارك لها، "دع فيونا تعمل هنا.. حسناً؟"

 نظر الليكساندر بتوتر ثم لي، ليومئ بسرعة بطاعة.

 

------------------------------------------------------ 

 

~Carla )كارال( 

 

سقطت ارضاً بقوة بعد ان تلقيت ضربة على وجنتي. 

جعدت حاجباي بانزعاج ألبصق الدماء التي تجمعت بفمي 

 وانهض عن األرض بسرعة وغضب.

 

لكن قبل ان اعيد الهجمة لها توقف مرخية دفاعها. نطقت 

 لنكمل."بسرعة، "لماذا توقفِت؟؟ هيا 

 



هزت رأسها بخفة قائلة، "ال كارال دعينا نتوقف، انِت 

مشتتة للغاية اليوم واوقعتك اكثر من خمس مرات.. هذا 

 ليس من عادتك، هل حدث شيء؟" سألت بقلق واضح.

 

رفعت كّف يدي ألخطي بها وجهي ألرد بعد ان هدأت، 

 "انا بخير.. اشعر فقط بالقليل من التعب."

 

رب وتضع يدها على كتفي قائلة اومأت بتفهم لتقت

بابتسامة، "اذا استريحي لليوم، سنكمل التدريب الحقاً." 

 رفعت رأسي ألومئ لها بإيجاب لتهم راحلة.

 

تنهدت بتعب، ثم ألسير ناحية بيت القطيع لغرفتي.. حمام 

 طويل للغاية سيكون رائعاً االن.

 

دخلت لغرفتي مغلقة الباب خلفي بهدوء، أزلت القفازات 

ن يدي ورميتهما ارضاً ألتوجه ناحية خزانة الثياب.. ع



أخرجت ثياب نوم قصيرة ألدخل الحمام واخلع ثيابي، 

 مألت الحوض بالمياه واغرقت جسدي به.

 

تنهدت براحة، هدأت افكاري للحظات ولم استطع سوى 

تذكر لوكا وردة فعله في ذاك اليوم.. "هل قسوت عليه 

 صمت لبضع ثواني..بكالمي؟!" تردد همسي بالمكان أل

"اعني.. ان فكرت باألمر من ناحية منطقية، نحن ال 

نستطيع التحكم بمشاعرنا وهو لم يتعمد الوقوع في حبها 

ثم.. هو قال بانه سيرفض رفيقته حينما يلتقيها ألجل 

ايفيلين لكن ربما لم يكن سيفعل ذلك حقاً... ايفيلين قالت 

كنها لم تفعل.. ايضاً بانها سترفض رفيقها ألجل لوكا ل

 ربما كان سيترك ايفيلين ما ان يعلم بأنني رفيقته.."

 

أغلقت عينّي بتفكير، لتمر كل لحظات شجارنا معاً 

والشتائم والكمات التي كنا نوجهها لبعضنا، نحن حتى لم 

نعامل بعضنا كالناس الطبيعيين. عبست بقوة الكلم نفسي 

يفيلين هامسة، "على األرجح كان ليرفضني دون وجود ا



 حتى.."

نظرت للسقف مجدداً محدقة به بال تعابير، لتغزو صورته 

عقلي بقوة.. شعر بندقي مصفف بمهارة اود وبشدة ان 

اخربه، عينان كالشوكوال بل الذ منها ستشعر بذلك ما ان 

يحدق بك بتلك الطريقة العميقة واآلسرة.. ابتسامة جميلة 

 قبيل...للغاية رست على شفاه لذيذة وماهرة في الت

 

... هل اقتل نفسي فحسب؟ لما كان عليه ان يكون بهذه 

الوسامة؟ لو كان قبيحاً سيسهل نصف االمر.. نعم فقط 

 ألغرق نفسي وحسب..

 

أدخلت رأسي داخل المياه لعدة ثواني، وسرعان ما بدأت 

انفاسي باالنتهاء ألخرجه بسرعة.. قتل نفسي اصعب مما 

 ظننت.

 

ويل. جففت نفسي ألبدأ خرجت من الماء بعد وقت ط



بارتداء ثيابي، استنشقت الهواء بقوة ألزفر براحة. تباً، 

 الرائحة جميلة للغاية..

تنفست بقوة عدة مرات ألشعر بأن جسدي استرخى.. انها 

رائحة جميلة حقاً. ابتسمت كالبلهاء متجهة للباب بعد ان 

 انتهيت ارتداء ثيابي.

 

رعة، لتزول امسكت المقبض ألديره لكنني توقفت بس

ابتسامتي ببطء.. فالرائحة أصبحت اقوى ما ان اقتربت 

 من الباب.. هذه الرائحة..

 

 انها رائحته..

 

ما الذي يفعله هنا؟؟ لماذا االن واللعنة؟ نظرت الى ثيابي 

القصيرة، تباً لك لوكا. اتجهت ناحية المنشفة أللفها حولي 

 واتجه ناحية الباب مجدداً.

 



فتح الباب بخفة، نظرت من طرف ادرت المقبض ببطء أل

الباب لغرفتي باحثة بعينّي عنه لكنني لم اجده. ابتسمت 

 باتساع، البد انه سئم من االنتظار وغادر.

 

ازلت المنشفة أللقيها داخل الحمام بال اهتمام وادخل 

الغرفة متجهة ناحية المرآة ألسرح شعري. ضربت 

رائحته بغرفتي رائحته الجميلة انفي مجدداً، تباً له يلصق 

 ثم يغادر..

 

"كنت سأقتحم الحمام بأي لحظة ظناً مني ان امراً مريعاً 

اصابك.." جاءني صوته فجأة، الطلق صرخة متفاجئة 

 والقي المشط ناحية الصوت.

 

رفع يده بسرعة ليمسك المشط، ثم نهض عن سريري 

 معتدالً بجلسته. هل كان ينام على سريري بينما ينتظر؟!

 



م بذات المكان رائعاً.. أبعدت عينّي عنه سيكون النو

بسرعة، بماذا افكر انا.. كارال انِت لسِت سهلة هكذا.. ثم 

 انه ال يستحق أي اهتمام منك.

 

نظرت له مجدداً لكن هذه المرة ببرود ألقول، "من سمح 

 لك بالدخول؟؟"

 

كان يحدق بي فحسب، لتتجعد مالمحه لثواني بسبب 

لها لينهض حامالً المشط كالمي، لكنه سرعان ما ازا

وشيء آخر بيده األخرى ليتجه ناحيتي من غير ان ينطق 

 بحرف.

 خطوت للخلف بحذر قائلة بعصبية، "ماذا؟.."

توقف للحظات ليظهر األلم جلياً بعينيه الجميلتين، 

وسرعان ما شعرت بالذنب.. اعلم بأنه تلقى ألماً كبيراً 

نة ايفيلين او طوال حياته، سواء كان بسبب والده او خيا

حتى بأبعادي عنه وتحمله الكبير ألوامر كاسيدي وتعامله 

 معه كبيتا بعد رحيل والده المبكر واليكساندر..



 شعرت وكأنني كنت بسوء تلك اآلالم.

لم انطق مجدداً وبقيت صامتة. لينظر ليده بتردد، لكنه 

سرعان ما اكمل خطواته نحوي. كان يحمل كيساً يحتوي 

ذائب. أشار لي بالجلوس على الكرسي على ثلجٍ نصف 

 ألفعل بتعابير متجمدة.

 

انحنى بسرعة لألسفل على ركبتيه، جاعالً من جسدي 

يجفل بتفاجؤ. وضع المشط على األرض ليرفع يده ويخلل 

أصابعه الطويلة بشعري المبتل مزيالً إياه عن وجهي. 

رفع كيس الثلج ليضعها على وجنتي، بذات المكان الذي 

 ربة فيه.تلقيت ض

 

أبعدت رأسي للخلف بسبب األلم، ليثبتني مجدداً مكاني، 

 ألقول بتذمر، "لم يكن عليك فعل ذلك، ستشفى بسرعة."

لم يبعد نظره عن وجنتي ليقول بنبرة صوت ثابتة، "لكنها 

 ال زالت تؤلم."



 

لم ارد وبقيت صامتة، هل تظن بفعلك لذلك سأتأثر؟ انا لن 

 افعل، ال تحلم بذلك.

 

يدي فجأة لتسري شرارات جميلة على طول  امسك

ذراعي، شد من قبضته عليها لثواني لكنه سرعان ما 

 رفعها ناحية كيس الثلج جاعالً اياي امسكه بدالً منه.

 

 عبست بغيض، حسناً تستطيع الذهاب االن.

 

وقف ولم انظر له. لكن عكس توقعاتي هو لم يغادر، بل 

ليصبح واقفاً خلفي.  امسك بالكرسي ليديره للجهة المعاكسة

ثم بهدوء بدء يسرح شعري بالمشط.. كانت لمساته لطيفة 

 وخفيفة.

 

من اين تعلم هذا؟ ال اذكر انه كان يدخل لغرفة ايفيلين 



اطالقاً، بل كانا يلتقيان خارجاً فحسب! نظرت من المرآة 

النعكاسه، رفع عينيه فجأة ألبعد ناظري بسرعة. هو لم 

 يالحظ صحيح؟

 

القصير ليربطه بربطة شعر صغيرة. ابتعد جمع شعري 

للخلف ألنهض بسرعة بنية االبتعاد عنه، لكنه احاطني 

 بقوة من الخلف ليلتصق ظهري بصدره.

"لو.." اردت االعتراض لكنه قاطني بهمسه، "فقط قليالً.. 

 اريد التحدث معك."

 

لم اعترض وبقيت مكاني هذه المرة. اشتد عناقه أللتصق 

عر سوى بأنفاسه التي تصطدم برقبتي به اكثر، ولم اش

ألعض شفتي السفلى بقوة وتوتر، اغمضت عينّي بقوة 

 محاولة استعادة تركيزي.

كل شيء به يدفعني للجنون.. رائحته، لمساته وحتى 

 صوت نبض قلبه المتسارع.



 

تمالكت نفسي لينطق هو كاسراً الصمت، "كارال.. ستبدأ 

تصر او سأخرج منها الحرب قريباً.. لست اعلم ان كنا سنن

على قيد الحياة. ال اريد ان ينتهي االمر بعالقتنا هذه.. او 

 من غير ان أقول ما بداخلي على األقل.."

 

"انا حقاً اعتذر.. اعتذر لكوني رفيقك، اعتذر لكوني آذيتك 

وجرحت مشاعرك.. اعتذر ألنني لم اكن الشخص الذي 

نشقاً رائحتي، استحق انتظارك.." اخذ لوكا نفساً عميقاً مست

 ألشعر بجسده الذي هدأ.

"يا لي من احمق.." همس بصوت منخفض، بدى وكأنه 

يتكلم مع نفسه وليس معي ليعاود الهمس مجدداً، "سحقاً لك 

 لوكا.."

 

يموت.. هو يضع احتمالية موته؟ أبعدت يديه مستديره 

ناحيته بغضب قائلة، "بحقك لوكا، ال تتكلم وكأنك مّت 

 بالفعل.."



 

شفاهه ابتسامة لكنها اخر ما قد يقال عنها ابتسامة، علت 

سقط قلبي من مكانه ما ان رأيت تعابيره ألعبس بشدة 

 محاربة ذاتي بقوة اال ابكي.

 

اقترب مني مجدداً، ألعود بقوة للخلف، ولم تقبل ذاتي بكل 

ما يحدث.. هذا ليس عادالً، هل احتضنه وامأل رئتّي 

لن اراه مجدداً او اتجاهله  برائحته حتى وقت قتالنا؟ فربما

 كما افعل منذ علمت بأنه رفيقي بسبب ماضيه؟

 

 هذا ليس عادالً البتة..

 

اصطدمت بطاولة المرآة خلفي، ألضغط بأسناني بقوة 

 على شفتي لكي ال ابكي.. لن ابكي.. انا لن ابكي.

 

تقدم لوكا نحوي مجدداً متجاهالً رفضي له. ليمسك بوجهي 



لى النظر له. "كارال، اهدئي ارجوِك.. بقوة مجبراً اياي ع

 ال تبكي، االمر ال يستحق دموعك."

 

كان كالمه مؤلماً اكثر من كونه مهدئاً. تجعد حاجباي 

 وافلت شفتي من بين اسناني لتنهمر دموعي.

 

اختفت ابتسامته الحزينة وظهرت تعابيره المتألمة الهادئة. 

على رأسي أحاطني بذراعيه ليحتوني بلطف ودفئ.. مربتاً 

 بهدوء.

 

وال اعلم كم لبثنا هكذا لكنه كان لوقت طويل، احتجت هذا 

 العناق بشدة ومنذ مدة طويلة للغاية.

 

ابتعدت عنه قليالً ولم انظر ناحيته. رفعت كفي ألمسح 

دموعي لكنه انزلها بهدوء، رفع يديه ليمسح دموعي بكلتا 

يديه ناظراً لي بعمق، اقترب ألغمض عينّي ويقبل 



 هما، ابتعد ليقبل الوجنة األخرى.احد

 

وما ان انتهى حتى نزل نظره ناحية شفتي ليعبس بقوة. 

حرك ابهامه ناحية الجرح الذي خلفه اسناني، حركه ببطء 

 وهو يحدق به بحاجبين معقودين.

 

ابتلعت ما بحلقي بتوتر هائل. ألنظر لشفتيه بدون وعيٍ 

 تعة؟!مني. هل كان التحديق بشفاه االخرين بهذه الم

 

انحنى ببطء لتشن ساللة عنقاء الظالم بأسرها حرباً داخل 

 معدتي.

ولم يلبث حتى اغلق شفتّي بشفتيه ببطء ولطف. انفصل 

وعيي عما حولي، وكل ما كنت اشعر به هو حركة شفتيه 

على شفتّي جاعالً كماً هائالً من المشاعر المختلطة 

 تجتاحني. وكأن قلبي على وشك ان ينفجر.

 



يده التي أحاطت خصري ليسحبني ناحيته اكثر. شعرت ب

فصل القبلة لكن لجزء من الثانية ثم عاد لتلتحم شفتينا 

 مجدداً ليقبلني بقوة اكبر من السابق.

 

فقدت انفاسي وشعرت وكأن هذا لن ينتهي ابداً.. وانا حقاً 

اردت اال تنتهي لكنني ابتعدت ألفصل القبلة وارفع أصابع 

 ألتنفس بقوة.يدي واضعها على فمه 

فتح الباب بقوة ليتردد صوت اوفيليا بالمكان وسرعان ما 

 صمتت بإحراج كبير، "كارال علينا األس..تع..داد.."

لم استطع كبح انفاسي الهائجة التي سلبها لوكا، بينما 

اوفيليا لم تعلم ما ستفعله بعد ان وضعت نفسها بموقف 

 محرج كهذا.

 

البارد الصمت  "اوفيليا اخرجي.." كسر صوت لوكا

 المحرج، هذا محرج للغاية..

"لوكا ما الذي تفعله هنا بحق ال.." جاء صوت ثيو من 



خلف اوفيليا وما ان دخل ورآنا بهذه الحالة حتى صمت 

 بصدمة كبيرة لينطق بصدمة اكبر..

 

 "من اين اشرقت الشمس؟"

 

---------------------------------------------- 

 

 ��❤مراحب 

 

 ♡*･(๑°꒵°๑ركم )اخبا

 

راح انزله يوم  ٥٩اوال اعتذر اليوم ما راح ينزل بارت 

الثالثاء ما قدرت اكمل كتابته كامل النه بكرة عندي 

 ��امتحانين قصيرين 

 



 ❤بنزله الثالثاء يعني بعد بكرة اتمنى تعذروني 

 

 رأيكم بالبارت..

 

اليكساندر وتصرفاته؟ ورأيكم بشخصيته هذه عن اول مرة 

 انا فيه؟التقت ك

 

 لوكا وكارال!؟

 

وفيونا، وما فعلته كانا ألجلها.. هل تظنون مارك يستحق 

معاملة كانا الباردة بسبب طريقة تعامله مع فيونا؟ ام ان 

 فيونا استحقت ذلك بطريقة ما!؟

 

اوفيليا وثيو.. كان لوكا هو من يقتحم اللحظات بين 

نونه اليكساندر وكاناليا وجاء من يقتحم لحظاته.. هل تظ



 ��عادالً االن؟ 

 

بقي بارتين فقط راح ينزله هاد االسبوع.. بماذا تشعرون؟ 

🌚💔 

 

وبالنسبة لسؤال اللي سألته اول البارتات، وهو لماذا 

اليكساندر يرتدي ثيابه بالسيارة دائماً حينما يصل 

اعرف فضوليين الجواب بيظهر اخر  �😂�للمدرسة؟؟ 

 ❤تكم بارت لذا فرجوني ابداعاتكم وتوقعا

 

 ��وبس.. 

 

احبكم جدااا واشوفكم بالبارت القادم ان شاءهللا يال سالاااام 

>*(∇)<ﾉ◝(⑅•ᴗ•⑅)◜°..♡ 

خرجت بعد ان اخذت حماماً طويالً، اشعر بالتعب الشديد 



من هذه الرحلة الطويلة. ارتديت بنطال رياضي مريح 

تركته هنا سابقاً وقميص مريح من ثياب اليكساندر. يا 

 قاً مريحة.رجل ثيابه ح

 

جففت شعري بأحد المناشف، تباً هذا متعب حقاً.. كان 

االمر اكثر راحة وسرعة بالشعر القصير. هل يجدر بي 

 قصه مجدداً؟

 

نظرت بانعكاس صورتي على المرآة بتساؤل، وسرعان 

ما جعدت تعابيري بكسل ملقية الفكرة من رأسي، سيصبح 

على أي حال،  طويالً مجدداً ما ان اتحول لهيئتي الكاملة

 والمعركة على وشك ان تبدأ.

 

القيت المنشفة على سرير اليكساندر الواسع أللقي بجسدي 

المتعب ايضاً عليه. لما اشعر وكأننا متزوجين؟ حدقت 

بالسقف لوهلة والفكرة تجوب عقلي ألحارب ابتسامتي من 

 الخروج بصعوبة، جدياً كاناليا توقفي.



 

ألغلق عينّي بتعب، تنهدت مخرجة األفكار من عقلي 

محاولة عدم التفكير بما سنخوضه غداً ضد بيتراوس.. 

 ضد ابي.

 

فتح الباب فجأة ولكنه اغلق بهدوء شديد. لم افتح عينّي 

 ألنني اعلم بالفعل من دخل.. بل تظاهرت بالنوم.

 

شعرت بخطواته الهادئة التي تقترب مني، ثم توقف بقربي 

قت. استطعت بجانب السرير، وبقي هكذا لبعض الو

الشعور بتحديقه وحاولت قدر اإلمكان اال اضحك.. ال اعلم 

 لما ينتهي بي االمر بالضحك بهذه المواقف.

 

فتحت عيناي ما ان شعرت بشفتيه اللتان التحمتا مع شفتّي 

بشكل هادئ وببطء. ابتعد قليالً ليحدق بي بعينيه الحالكتين 

مة، وخصالت شعره الثلجّي سقطت لتالمس جبهتي بنعو



 بينما احتلت ابتسامة جميلة وجهه الوسيم.

 

حدقت به بالمثل وانا ال أزال مستلقية على سريره بهدوء 

ألعلق بسخرية كاسرة الصمت، "يبدو ان االلفا لديه وقت 

 فراغ كبير!"

قبلني مجدداً وهذه المرة كانت أطول من سابقتها.. انه 

ما ان حتماً يعرف كيف يقبل. حاربت ابتسامتي بقوة، قال 

ابتعد "بالطبع لدي وقت لهذا." كان يهمس بقرب شفتّي 

 لتصطدم أنفاسه بهما.

 

وهذه المرة فلتت ضحكة خفيفة من فمي، لكني سرعان ما 

استبدلتها بتعابير جدية، "علّي ان انام ألشحن طاقتي 

لمعركة الغد. " وضعت يدي على صدره ألدفعه بخفة 

ّي لتتسلل ابتسامة للخلف ألستدير للجهة األخرى مغلقة عين

 صغيرة لفمي، ان العبث معه مسلي للغاية.

 



شهقت ألفتح عينّي بسرعة ما ان شعرت بجسدي يرتفع 

عن السرير، وفي لحظة كنت بين ذراعيه وفي احضانه. 

حدقت به بعينّي المتسعتين بينما هو نظر لي بعينين 

غزاهما ذلك الذهبي المشتعل مجدداً.. بدأت احب عنقائه 

 حقاً.

 

امسك بوجهي بلطف، ليقبلني مجدداً بعمق ألبادله هذه 

المرة. ابتعد بعد مدة ليأخذ كلينا أنفاسه، ثم نطق بنبرة 

عميقة بينما احاطني بقوة اكبر، "انا ايضاً احتاج لشحن 

 طاقتي."

 

رفعت حاجباي رادة بسخرية على كالمه، "القبالت ال 

 تشحن الطاقة لعلمك بل تأخذها."

 

الً بينما احد حاجبيه ارتفع لألعلى مشكالً ابتسم بخبث قائ

ذلك التعبير الساخر، "انها تفعل، يجب عليِك ان تجربي 

 لتعلمي."



 

 

 

هرب من شفتي نفس ساخر، ألحدق به بقوة. رفعت 

أصابع يدي أللمس طرف شفتيه قائلة، "دعني أرى.." 

اقتربت ألقبله بدوري كما فعل بينما هو حارب لكي ال 

 بتسم ضد شفتيه.يبادلني إياها أل

 

ابتعدت قليالً ألهمهم بتفكير، "ال اعلم.." اصطنعت التفكير 

ألقول بجدية مجدداً، "دعني اجرب مرة أخرى.." ابتسم 

 دون ارادته لتصرفي.

 

اقتربت منه ببطء شديد عكس القبلة السابقة، تالمست 

شفتينا بخفة ألقبله ببطء ونعومة.. وما لبثت اال ان 

عميقة ألدفع شفتيه بخاصتي بقوة ليبادلني استبدلتها بواحدة 

هو، ولم تمر سوى ثواني ألشعر بلسانه وتزداد القبلة 



 عمقاً.

 

ابتعدت اوالً منهية هذه القبلة. وتحت انفاسي همست، 

"ربما القليل من الطاقة فقط." ابتسم اليكساندر على تعليقي 

 هذا ليظهر صف اسنانه البيضاء.

 

عد خصالته عن جبهته ارتفعت يدي ناحية شعره ألب

بهدوء. "انا احبك.." تجمدت اصابعي بمكانهم ألنظر له 

 بدهشة، "ها؟!"

 

هذا حقاً اشعرني بالدهشة، فرغم كوني اعلم انه يفعل اال 

انه لم يقلها سابقاً، وعلي ان اعترف بأن الكلمة خرجت 

 حلوة من بين شفتيه.

ف "انا احبك." قالها مجدداً لتتسع ابتسامتي، كيف يتصر

 االخرون عادة في هذه المواقف؟!

 



"انا ايضاً.." اجبت بارتباك واحراج. لكنه لم يمررها، 

 بالطبع لن يفعل فهو اليكساندر.

 "انِت ايضاً ماذا؟" سأل بصوته الرجولي العميق.

"ستعرف الحقاً." اجبته بسرعة ألهرب من بين يديه ناحية 

بتعد عن الباب. "ال، اود ان اعلم االن.. عودي حاالً." ا

 السرير ليستقيم ويشير امامه بأمر.

 

امسكت مقبض الباب ألقف مكاني واستدير له قائلة بثقة 

كبيرة، "يا انت، ال احد يأمر كاناليا." أخرجت لساني له 

 ألفتح الباب وانظر لمن يقف بالخارج معلقاً يده بالهواء.

 

اسرعت بأخذه بعناق كبير شاتمة إياه بقوة، "لوكاس أيها 

فل لقد مر قرن منذ ان رأيتك أيها اللعين." من حسن السا

الحظ ان الغرف بهذا المبنى مضادة للصوت.. مع انني 

 لست متأكدة كيف استطعت معرفة كونه يقف بالخارج.

 



احاطني بيديه بسرعة مشدداً العناق ليشتم بدوره ايضاً، 

"سمعت بأنك ذهبت لذلك المكان الرديء غريب االطوار 

كيف امكنك الذهاب دون اخباري بذلك؟ هل ايتها الغبية 

 تريدين الموت؟"

سمعت تنهد اليكساندر بقلة حيلة من الداخل ولكن كالنا انا 

ولوكاس تجاهلناه. ابتعدت عن لوكاس ألسأل باستغراب، 

 "صحيح اين مايكل؟"

 

رد لوكاس بسخرية كبيرة، "اال تعلمين؟ ذلك االحمق ذهب 

 ليتزوج دون اخبارنا فعاقبته."

 

اتسعت عيناي بصدمة، "يتزوج ماذا؟" مايكل؟؟ يتزوج؟! 

ذلك اللعوب؟ هل يمزح! ام ان لكلمة زواج معنى آخر لم 

 اعلم به انا!

 

بعثر لوكاس شعره األسود قائالً، "هل تذكرين تلك التي 



ساعدتنا على الذهاب ألرض السايرن؟ تلك الشقراء.. 

 نسيت اسمها.."

 

 

عرت باقتراب اليكساندر اجبت بغرابة اكبر، "فيونا؟؟" ش

منا ليقف بجانبي محيطاً كتفي بذراعه بنما حدق بلوكا بال 

 تعابير.

 

اومأ لوكاس ناقالً انظاره الليكساندر حاجب مرتفع لكنه 

اكمل محاوالً تجاهل االمر، "نعم تلك، حتى انه اخذها 

لراهب ليعلن زواجهما ولوال عدم وجود شهود لكانا 

ال ابتعدت عن شقيقتي؟" قطع متزوجين االن.. يا رجل ه

لوكاس حديثه مبعداً يد اليكساندر التي نزلت لتحيط 

 خصري.

 

لكن اليكساندر تجنب يد لوكاس ليخطو للخلف ساحباً اياي 



معه، ثم حدق به بتعابير باردة للغاية لثواني، لكنه ابتسم 

فجأة ليرفع احد حاجبيه بتحدي.. وهذا ذكرني بالمرة التي 

 ع االخرين لمنزلي سابقاً..جاء اليكساندر م

 

 حينما تعمد لوكاس اثارة غيضه.. هل هو ينتقم؟

"هل تحبان اكمال هذا في الهاوية؟" نطقت ببرود منهية 

الشرارات بينهما، سقطت تعابيرهما لينظرا لي اخيراً 

ألكمل ببرود اكبر، "هناك ستحظيان بوقت اكبر 

 وبخصوصية اكثر.."

 

تعابير ليدركوا مدى  صمتا ينظران لي لوهلة دون أي

جديتي، ابتعد اليكساندر قليالً عني ليرمق لوكس بنظرات 

 باردة ويفعل االخر المثل.

 

"على أي حال، طلب ذلك الجد ان نذهب للمنزل الذي 

تسكن فيه والدتنا.." وضع لوكاس كفه على رقبته من 



 الخلف بتوتر مكمالً، "جميعنا.. مايكل هناك بالفعل."

 

زعاج، "هل هذا ضروري؟" ال اشعر قلبت عيناي بان

بالراحة للرجوع لذلك المكان وخاصة بعد حديثي وامي 

 المبهر ذاك.

 

"قال ان االمر ضروري، لكن ان لم نرد ال بأس لكنك لن 

 تخالفي رأيه حتماً." أجاب لوكاس ليرفع كتفيه بال اهتمام.

 

 ياَل ثقتك يا جدي.

 

ى االغلب تنهدت بانزعاج ألنظر ناحية اليكساندر، "عل

انني سأعود غداً صباحاً." اومأ بتفهم. امسكت بذراع 

لوكاس، وفي ثواني كنا امام باب المنزل.. أتساءل ان كان 

 من الصحيح دعوته بالمنزل!

 



تنهد لوكاس، وبدى واضحاً توتره. البد انه ليس مرتاحاً 

لألمر لكونه ليس معتاداً عليه، سأتأكد بأن ابقى بجانبه في 

ت النظر للباب، "هل تشعر بذلك؟" سألته الداخل. اعد

 لوكاس باستغراب.

 

"اشعر بماذا؟" سألني باستغراب وال زال التوتر يعتريه، 

أعاد تركيزه ليقول باستغراب، "هناك اشخاص غريبين 

في الداخل؟ هل هناك أقارب ال اعلم عنهم ايضاً؟" سألني 

 باستغراب اكبر، ألهز رأسي بنفي.

 

 ائب تقف بالداخل.""لندخل ونرى أي المص

 

فتحت الباب ودخلت ليتبعني لوكاس بصمت، تنقلت عيناي 

بكل مكان ببطء متذكرة كل شيء مررت به هنا.. لن 

اكذب.. انا حقاً اشعر بالحنين. اتجهت ناحية غرفة 

الجلوس التي بالمناسبة كانت صامتة كالجحيم وكأن ال احد 

 فيها.



 

رتني الدهشة، ما ان دخلت واتضحت معالمهم لي حتى اعت

حسناً، حسناً ماذا لدينا هنا! كان جدي يجلس على احد 

المقاعد باعتدال بينما يمسك عكازه بين يديه مثبتاً نهايته 

على األرض بينما ينظر ببرود قاتل لكاثرين مرة، 

وللعانس تلك مرة أخرى والذي ادهشني وجودها ولكن 

 ليس بقدر االثنين القابعين بجانب مايكل.

 

ذو الشعر األشقر والعينان الزرقاوان بدرجة باردة  األكبر

كخاصتي ولوكاس، واالصغر الذي يبدو بعمري، صاحب 

 الشعر األشقر المجعد والعينان الشبيهتان بعينّي العانس.

 

 أبناء الخالة العانس.

 

كانت كلتاهما تجلسان على مقاعد منفردة وتنظران 

يجدر بهما ان لألرض بقوة وتعابير خائفة ونادمة للغاية.. 



تكونا كذلك. اما أبناء العانس واخي مايكل كانوا يجلسون 

على االريكة البيضاء الكبيرة واستطيع الشعور بتوترهم 

 حتى وان لم يظهروه.

 

أخرجت قهقهة غير مصدقة ألعلق بسخرية مرسلة الجو 

الحاد الجدّي للجحيم، "حسناً، هذا اجتماع عائلي لم اتخيله 

ع انظارهم ناحيتي عدى جدي الذي كاد البتة،" حول الجمي

 ان يقتلهما بنظراته، سامحاً لي بالسخرية قدر ما اريد.

 

رفعت حاجباي قائلة بسخرية اكبر، "لم يبَق سوى االب 

المبجل، لما لم يدعوه احد؟ خالتي كان عليِك احضاره 

معك لحظة.." ادعيت التفكير، ليحرك مايكل رأسه نافياً 

ثنين بجانبه. اما الخالة فقد رمقتني لي مثيراً استغراب اال

 بنظرة حادة محذرة ان اكمل.

 

البد ان جدي ال يعلم. ابتسمت باتساع ألكمل بجدية 

مصطنعة متجاهلة رد فعل كل من مايكل والعانس كلياً، 



"هل ادعوِك خالتي ام زوجة والدي؟" رفع جدي رأسه 

لينظر لي بصدمة وضاحة للغاية لتتسع ابتسامتي اكثر، 

 نما ضرب مايكل وجهه بكف يده.بي

 

نظر كل من جدي وامي للخالة العانس بصدمة كبيرة غير 

مصدقين ما سمعوه مني. اراهن انها اخبرتهم بارتباطها 

بأحد رجال ساللة عنقاء الظالم وليس بـ بيتراوس نفسه.. 

 هذا سيفسر كون احدهما مجنح بينما االخر عنقاء ظالم.

 

يرة ألكبر أبناء شقيقتها، نطقت كاثرين بغير تصديق مش

"لكنه اكبر منك ولوكاس؟" يا اللهي، انها تعرف اسم 

 لوكاس بالفعل! امومتها ازدادت ذرة.. لقد تأثرت بالفعل.

 

توترت خالتي، ألرد بنبرة صوت قوية وسخرية واضحة، 

 "ياَل الصدفة.."

 



وقف جدي بغضب عارم ملقي الشيء الذي كان يمسكه 

العصى الفاخرة التي يتكئ عليها، بيديه، وهو بالمناسبة 

 ناحية الخالة العانس لتلتصق بوجهها بقوة.

 

"وانا من ظننت انِك األكثر عقالنية هنا.." تنهد بقوة 

 محاوالً تهدئة جام غضبه ليهمس، "يا لكما من غبيتين."

 

اشعر بالحزن ناحية جدي، هو حقاً ال يستحق ابنتين 

رمقني بتعابير كهاتين. اقترب لوكاس ليقف بجانبي وي

تقول بشكل واضح، "هل تظنينه الوقت المناسب؟" ابتسم 

 ألرفع كتفاي بال اهتمام.

 

هز رأسه بقلة حيلة لينظر لمايكل الذي يحمل ذات التعابير 

لينطق بسخرية متجاهالً هو االخر الجو السائد، "يا لك من 

مسكين هل عشت معها طوال هذا الوقت؟ البد انك كنت 

 تعاني."



ذراعي بالهواء ألهوي بكوعي على معدته بقوة. رفعت 

انحنى ممسكاً بمعدته بألم مخرجاً عدة تأوهات، "فالتشكرا 

االله بأنني شقيقتكما واال لكنت ارسلتكما برحلة بدون 

 عودة.

 

عّم الصمت لوهلة، ألكسره انا، "اذاً.. أقيم هذا االجتماع 

 الطيف ألجل...؟"

 

لكل من كاثرين وكاترين تنهد جدي مجدداً قائالً بتهديد 

العانس، "سنتحدث بهذا االمر الحقاً.. وانا اعني هذا لن 

اترك االمر يمّر. اما االمر المهم االن فهو بشأن ما سنفعله 

غداً.. لطالما اعتادت عائلتنا االجتماع وتقرير األمور 

المهمة معاً، وال اريد ان يتغير هذا. انتم االن احفادي ومن 

سمح لطيش امهاتكم ان يدمر ما تبقى من العائلة.. ولن ا

 حيواتكم."

 

"اريد ان نقضي اليوم كعائلة.. فلست متأكداً من سيخرج 



حياً بالمعركة التي ستحدث غداً. ولو ان االمر بيدي لما 

 أرسلت اّي احد منكم يا احفادي اليها."

 

رغم انني حللت الموضوع من ناحية طيش امي وما تبقى 

ال زلت ممتنة له.. من الرائع ان تملك من حياتي، اال انني 

احداً كجدي، ومن الواضح انهم جميعاً شعروا بذات الشيء 

 وخاصة االخوين أبناء الخالة.

 

بدى كل من لوكاس، مايكل واالخوين مأخوذين بما قاله 

جدي للغاية. بالتفكير باألمر فهم علموا فقط مؤخراً 

 بامتالكهم لجد.

 

كم مع بيتر؟" نطقت مشيرة "بالمناسبة، الم يكن ثالثت

 لخالتي وابنائها بتشكك.

 

عبست خالتي بشدة بينما نطق االبن األكبر بهدوء شديد، 



"لقد كاد الملك ان يقتل امي، ونحن بالفعل لم نرغب بالبقاء 

 بجانبه لوالها ولم نستطع تركها خلفنا ايضاً."

"ياَل الشهامة." رددت بسخرية، ليلكز لوكاس جانبي بيده. 

 ً ، حسناً سأغير مجرى الحديث، اود حقاً رؤية تعابير حسنا

وجه بيتر حينما تركه هؤالء ايضاً. "بما انه يوم العائلة، 

لماذا ال نطلب البيتزا؟ انا جائعة كالجحيم بعد الرحلة 

 الطويلة تلك.."

 

"الرحلة الطويلة؟" أعاد جدي باستغراب، ألصرخ مغيرة 

 البيتزا.."الموضوع بحماس، "اذاً اتفقنا، لنطلب 

"نعم لنطلبها احب البيتزا." نطق مجعد الشعر بنبرة 

 منخفضة لكنها سعيدة.

وهكذا انتهى بنا االمر بطلب جبل من البيتزا، وقضاء ما 

تبقى من اليوم برفقة جدي عدى كاثرين واألخرى العانس 

التي بقيتا بغرفة الجلوس طوال الوقت.. اعتقد انني 

 هتم.سمعتهما تتشاجران لكن.. من ي

 



دخل صوت مزعج للغاية اذنّي ألفتح عينّي بانزعاج. 

نظرت ناحيته ولم يكن سوى المنبه، أغلقت بغضب عارم، 

 من اللعين الذي يضع منبهاً لحرب؟

 

 وقفت معتدلة على السرير، متى وصلت لغرفتي؟!

وقفت ألمدد عضالت جسدي، ثم اتجهت لدورة المياه 

ب تليق بالحرب بكسل. اخذت حماماً سريعاً ولبست ثيا

التي ستندلع اليوم. ربطت شعري لألعلى ألخرج من 

 الغرفة متجهة لغرفة مايكل.

 

فتحت الباب أللقي نظرة ناحيتهم. كان اربعتهم ينامون 

هنا، ثالث منهم على األرض بينما لوكاس استحوذ على 

السرير. وما هي اال لحظات حتى بدأ المنبه بالرنين 

 ج.ليتقلبوا بأماكنهم بانزعا

"أيها السفلة هيا انهضوا." شتمتهم، ليفتح األخ األكبر 

عينيه والذي اتضح ان اسمه آدم وما ان نظر ناحيتي حتى 

شتم طالباً مني الخروج. كان يرتدي فقط البنطال والمثل 



بالنسبة لشقيقه االصغر ادريان بينما اخوي سقطا نائمين 

 بذات ثيابهما.

 

، ولم تمِض سوى أغلقت الباب خلفي ألنزل لحيث جدي

دقائق لينزل اربعتهم. وقفنا ستتنا بغرفة الجلوس ألنظر 

لهم واحداً تلو االخر وانطق، "هل انتم مستعدون." اومأوا 

جميعاً. رفعت يدي وأغلقت عينّي وبلحظة انتقلنا لمكان 

 آخر.

 

فتحت عيناي ألنظر حولي لألشخاص الذين ينظرون لنا 

ان يعج بكل أنواع بدهشة لظهورنا المفاجئ، كان المك

الكائنات، مصطفة بشكل منتظم ودقيق. تركتهم ألذهب 

ناحية اليكساندر الذي يقف بالمقدمة مع الملوك االخرين، 

 وقفت بجانبه بثقة بينما القيت على االخرين نظرة سرعة.

 

"ظننتك لن تأتي." سخر اورفيوس الذي يقف بجانبي 

لن افوت االخر، ألعلق بسخرية، "ما الذي تتحدث عنه، 



 فرصة رؤية احدهم يركل مؤخرتك."

 

 "في احالمك."

 "لقد حان الوقت.. انه هنا بالفعل.."

وقف الجميع باستقامة وتركيز، ليلقوا بكل الدعابات 

والتعليقات الساخرة خلفهم. لقد بدأ االمر بالفعل. المعركة 

 التي ستحدد كل شيء.

 

بأكمله  بدأ جيش بيتراوس يظهرون بالتتابع ليملؤو المكان

امامهم، كانت اعدادهم كبيرة للغاية، ولكن بالمثل لم تكن 

 اعداد الكائنات التي تحالفت لردع بيتراوس قليلة.

وما ان انتهى األمر، ظهر بيتراوس امام جيشه يبتسم بثقة 

كبيرة. ثم تقدم عدد كبير من الملثمين ليقفو بصف واحد 

ية بأنهم خلف بيتراوس.. وسرعان ما ادركت كاناليا والبق

 البانشي.

رفعوا أيديهم لينزلوا اللثام عن وجوههم لتظهر تعابيرهم 



الميتة، وخلفهم وقف الصيادون بأسلحتهم. ورغم الكم 

الهائل من الكائنات التي تقف على ارض المعركة اال ان 

 الصمت ساد المكان.. كان صمتاً موتراً للغاية.

 

بيرة وقسوة، فتح بيتراوس فمه كاسراً الصمت ليقول بثقة ك

"كان عليكم ان تفكروا باألمر جيداً، سأرسلكم للجحيم 

جميعاً ومن سيبقى على قيد الحياة بعد هذا، سيتمنى لو انه 

لم يفعل." رفع يده لثواني وبحركة خفيفة تحرك جيشه 

 لألمام بهمجية ورائحة الدماء والقتل تنبعث منهم.

 

ا ليبدأ اغلقت كاناليا عينيها لثواني، جمعت كل تركيزه

جناحيها بالخروج من ظهرها، كانا شديدا السواد واكبر 

من ذي قبل. أصبحت اظافرها حادة ليغزو السواد يديها 

حتى مرفقيها وتظهر رموز ذهبية فوق ذلك السواد، ثم 

تشكل قرص ذهبي مليء بالرموز فوق رأسها لتفتح عينيها 

ما ان انتهت وتظهر عينيها السوداء بالكامل عدى بؤبؤي 

 عينيها الذهبيين.



نظر اليكساندر لها بذهول كما فعل اورفيوس والبقية 

حولها، تركت قدميها األرض لترتفع بالهواء وتغلف هالتها 

القوية المكان لتمد البقية بالثقة والشجاعة مجدداً، لتقول 

بثقة وهي تحدق لـ بيتراوس الذي اختفت ابتسامته، "اما 

 االن او ابداً."

 

ه علت صيحاتهم، ليتقدموا بدورهم لألمام ومع كلماتها هذ

بشجاعة وقوة. كان ترتيب صفوفهم مدروساً بالفعل، 

فبقرب كل سايرن مستذئبين ومصاصّي دماء بينما توزع 

كل من المجنحين وعنقاء ظالم اقصى اليمين واقصى 

 اليسار ومن الخلف الساحرات.

 

 وكما تلتحم قطرة المطر مع األرض التحم الجيشين معلنين

 بدأ المعركة.

~Canalia )كاناليا( 

 



التحكم الجيشين ليبدأ القتال، بينما انا حلقت بسرعة متجهة 

ناحية بيتراوس. قبضت يدي بقوة ألخرج ناراً سوداء منها 

مستعدة للكمه ليتجنبها بدوره بسرعة لمست قدمّي األرض 

بقوة محاولة تغيير اتجاهي بسرعة ناحيته مجدداً ولم اعطه 

 يتحول.أي فرصة ل

وجهت لكمتي ناحيته ليظهر اليكسير خلفه محاولة تسديد 

ضربة له من الخلف، تباً.. وفي ثواني كانت قبضتي قد 

التحمت بقبضة اليكسير و بيتراوس قد اختفى من 

المنتصف بالفعل، ليرتد اليكسير للخلف بقوة وتشتعل ناري 

 السوداء بيده.

 

 

ناحيته واطفئ "تباً لك." شتمته بصوت مسموع ألرفع يدي 

 النار. بدى متألماً لكنه سرعان ما تجاهل ذلك.

نظرت ناحية بيتراوس، لتتسع عيناي ما ان رأيت ذئب 

اليكساندر. كان كبيرا وفراءه شديد السواد كما في السابق 

لكن.. كان اللهب كان يخرج من اطرافه وفراءه واذنيه، 



 اية.واستقر وشم شعلة نارية على جبهته.. كان مذهالً للغ

 

جرى بسرعة مذهلة ناحية بيتراوس لينقض عليه بقوة. 

تحول بيتراوس ليخرج جناحيه االسودين ويحلق مبتعداً 

 عن األرض. ليس بهذه السرعة بيتر..

 

حلقت باتجاهه ليحيط رمادي األسود المكان حوله مجبراً 

إياه على النزول ارضاً. وقف كل من اليكساندر اليكسير 

 وانا امامه بثبات.

 

ولكنه اخرج قهقهة من فمه فجأة، من الواضح انه الطرف 

 الخاسر هنا، فلما يضحك؟

 

اتسعت عيناي بصدمة ما ان لمحت الشخص الذي تقدم 

 ليقف بجانبه.. انها ميليسا.. ملكة الساحرات!!

 



اتسعت عيناي بادراك، اللعنة! حولت ناظري نحو جيشنا، 

ر ممن كان الجزء الخلفي منه متضرر بشدة وقد مات الكثي

بالخلف ويبدو ان الجيش انقسم لنصفين نصف يقاتل من 

 االمام البانشي ونصف يحاول قتال الساحرات من الخلف..

 

ويبدو ان النص االمامي ال يعلم بأمر الساحرات بعد.. 

 تباً.. مايكل.. لوكاس.. جدي!

 

"اليكساندر علينا.." قطعت جملتي ما ان نظرت لجسد 

اً بفعل السحر بينما التفت سالسل اليكساندر المكبل ارض

 الهاوية حول جسد اليكسير بقوة.

 

قهقه بيتراوس مجدداً ليتكلم بعجرفة واضحة، "هل تظنين 

بأنكم حقاً قادرون على هزيمتي! اخبرتك بالفعل الم افعل.. 

 قدري هو ان احكم وقدرك.. ان تضحي بنفسك لمجدي."

 



ل أحاطت وبلحظة وقف امامي رفعت يداي اال ان السالس

ذراعي، ولم اشعر سوى بذراع بيتراوس التي خطت 

وجهي، ثم تدفق شيء ما لداخلي، شعرت بألم فظيع 

 للغاية.. ما هذا؟ ماذا فعل بي؟؟

 

. 

 

. 

 

هدأ جسد كاناليا فجأة، وما ان ابعد بيتراوس يده عن 

وجهها حتى ظهرت تعابير وجهها الخالية.. عينيها اللتان 

قى السواد فقط وتكسر القرص اختفى الذهبي منهما ليب

 اعلى رأسها واختفى مع رموزه الذهبية.

 

زمجر ذئب اليكساندر بصوت مرتفع، ليخرج لهب 

قرمزي هائل من جسده لتجعد ميليسا تعابيرها بألم ويكسر 



السحر حول جسده. جرى بسرعة ناحية بيتراوس وقبل ان 

يصل له توقف جسده مجدداً، ولكن هذه المرة كان بسبب 

 اليا.كان

 

رفعت كّف يدها ناحيته ليحيط ظالمها جسد ذئبه معلقة إياه 

بالهواء، ولم تمر بضعة ثواني حتى بدأ يأن من شدة األلم 

الذي غزى جسده. انزلت يدها ليقع جسده على األرض 

 بقوة.

"نعم.. هذه هي ابنتي.. هذا ما يجدر بك فعله.." نطق 

قائالً، "واالن  بيتراوس باستمتاع وقسوة. نظر ناحية كاناليا

 اقتليه.."

 

 

سارت كاناليا ناحية اليكساندر بشكل آلي.. وقفت بقربه 

 لترفع يدها الملتهبة وتوجهها ناحيته ببطء.

 



"كاناليا الاا.." صرخ صوت من بعيد.. "توقفي ارجوِك.. 

هذا ليس ما تريدينه.." كان كال اخويها يجريان ناحيتها 

تعود ابداً. ورغم  يعلمان جيداً انها ان قتلته.. فلن

صراخهما واصواتهما المحببة لكيانها اال انها لم تتردد ولو 

 للحظة ولم تتوقف.

 

ولكن جسدها ارتد للخلف بقوة بسبب المجنح الذي ظهر 

 بينها وبين اليكساندر.

 

"كاناليا.. صغيرتي.." نطق جدها جيرالد بصوت حنون 

بحزن. لطيف، كان ينظر لها بعينيه الخضراوان الذابلتان 

 "انِت لسِت سيئة كاناليا.."

 

~Canalia )كاناليا( 

 

فتحت عينّي بسرعة ألنهض وانظر حولي بذعر.. 



المعركة.. بيتراوس!! كان كل شيء حولي اخضر 

وجميل، كان المكان مذهالً.. الم اكن اقاتل بيتراوس منذ 

 لحظات؟!

 

"كاناليا.." نطق صوت مألوف اسمي ألقف مستديرة 

كان اليكساندر.. وقف امامي بابتسامته للخلف ناحيته، 

الجميلة محدقاً بوجهي.. ثم انحنى ليطبع قبلة سريعة على 

 شفتّي.

 

"هيا بنا.." نطق بهدوء ممسكاً بيدي بلطف. سألت 

باستغراب، "الى اين؟" ابتسم ليشير امامه. كان يقف على 

 بعد منا كل من لوكاس ومايكل وجدي والبقية.

 

وجوههم بينما يسخرون ويمرحون وكانت االبتسامة تشق 

معاً. ابتسمت بخفة ألومئ له واسير عدة خطوات لألمام 

 برفقته لكنني توقفت بصدمة اجتاحت خاليا جسدي.



 

وقف اليكساندر باستغراب ليسأل بقلق واضح، "ما االمر 

 ماذا حدث؟"

 

لكنني لم اجبه. كنت انظر باتجاه معين.. لمكان محدد هناك 

يلين بشكلها الذي أوحى انها ميتة كان بقربهم.. وقفت ايف

الحزن يتغلغل تعابير وجهها بينما الخوف رسم اثره 

بعينيها. كانت تشير لي بقوة وتهز رأسها بنفي.. ولسبب ما 

 اعتراني خوٌف شديد.

 

 "كاناليا؟" نطق اليكساندر باستغراب، ولم اجبه.

 

"كاناليا الاا.." نادى فجأة لوكاس باسمي ألنظر ناحيته، 

كان ينظر لي بخوف وقلق رغم ان من حوله يضحكون 

ويبتسمون، وسرعان ما التفت مايكل ليعبس ايضاً بذات 

القلق والخوف لينطق، "توقفي ارجوِك.. هذا ليس ما 



 تريدينه.."

 

ماذا؟ اتوقف عن فعل ماذا؟ شعرت بشيء رطب ولزج 

على يدي ألرفعها وانظر لها بعينين متسعتين.. كانت 

 ها..الدماء تمألو

 

"كاناليا.. صغيرتي.. ابنتي لحبيبة، استعيدي رشدك.." رن 

 صوت جدي بالمكان لتمتلئ عينّي بالدموع.

تركت يد اليكساندر، ألتراجع بينما دموعي سقطت من 

عينّي بغزارة. أغلفتهما بقوة وما ان فعلت حتى بدأ صوت 

 المعركة يعود شيئاً فشيئاً لمجرى سمعي.

 

هر جسد جدي امامي، وضع يده فتحت عينّي مجدداً ليظ

على رأسي بينما يبتسم بحنان لطالما عهدته منه، بينما 

يمسك يدي بقبضته. "جدي؟!" نطقت باستغراب لتتسع 

 ابتسامته اكثر ليرد، "صغيرتي.."



 

انزلت عينّي لألسفل كان جرح بليغ يقبع بمعدته.. اتسعت 

 عيناي بصدمة وذعر، وما ان نظرت ليدي المليئة بالدماء

 ادركت بالفعل ما حدث..

 

سيطر علّي بيتراوس.. لقد فعلها. بدل ان يتحكم بي من 

خالل افكاري ومشاعري السيئة فعل العكس، مستخدماً كل 

 ما احبه.

 

انا من فعلت ذلك.. لقد اذيت جدي. نظرت له بعينين 

 تذرفان دموعاً ألنطق بصوت مهتز للغاية، "جدي.."

بنبرة حنونة، "ال بأس ربت جدي على رأسي ببطء قائالً 

يا صغيرتي.. ال بأس.. انا مسرور لكوني استطعت رؤية 

 ما اصبحِت عليه.. ابنتي الحبيبة.. انا فخوٌر للغاية بك."

 

سقط جسد جدي ارضاً، بينما الدماء ال زالت تخرج من 



جرحه، "جدي الاا.. ارجوك، بالكاد استعدتك.. يجب عليك 

 ال اسمح لك بذلك.." ان تصمد.. ال تستطيع الموت بسببي

"ال بأس. انِت لن تؤذيني ابداً.. انا اشعر بك." اهتزت 

عينيه مع كلماته التي بهتت وما ان اغلق عينيه، حتى 

سكن كل ما حولي.. ال.. هذا كذب.. شهقت بقوة ألغلق 

 عينّي واصرخ بقوة اهتز لها كل من حولي.

 

ال. توقف كل من اليكساندر و اليكسير و بيتراوس عن القت

وحتى المعركة المندلعة توقفت ولم اعد اسمع أي صوت 

 قتل وضربات بها.

 

"م..ما الذي يحدث؟!" سمعت صوت مايكل المرتبك ألرفع 

عينّي الدامعتين لألعلى ناحيته. وسرعان ما تصلبت 

مكاني وانا أرى كل جنود بيتراوس يتالشون في الهواء 

ون، السحرة كالرماد شيئاً فشيئاً.. ولم يبقى سوى الصياد

 والبانشي.. هل انا من فعلت ذلك؟!

 



نظر بيتراوس بصدمة ناحية ما يحدث. ليعتريه غضب 

شديد. هذا كله بسببه وبسبب تلك الساحرة اللعينة. كنا 

 بالفعل سننتصر لو انها لم تنقلب ضدنا.

 

نظرت ناحيتها بغضب وبرود ورغم انها ال تستطيع 

ول بارتباك، "انا.. الرؤية اال ان جسدها ارتجف بخوف لتق

 انا حقاً اسفة، اردت ضمان سالمة ساللتي.."

 

"بل ضمنتي هالكهم، وانا لست اسفة لما سيحدث االن.." 

رفعت يدي ناحيتها لتظهر امامها بوابة سوداء خرج منها 

 جواد اسود يعتليه فارس مدرع.. بال رأس.

 

وبحركة خفيفة، رفع الفارس سيفه ليلوح به ويقطع رأس 

متدحرجاً ارضاً ليسقط جسدها دون حراك. صهل  ميليسا

الجواد تحت صدمة الجميع، التفت ناحيتي لوهلة ألنطق، 

"اقتلهم.." وما ان قلت ذلك حتى استدار متجهاً ناحية ما 

 تبقى من جيش بيتراوس الذي بدأ يهزم بالفعل.



 

اتجه اليكسير ناحية بيتراوس محاوالً قتله اال ان بيتراوس 

 ً له ليتفادى ضربته ويوجه ضربة قوية  استجاب سريعا

 ناحيته. "سأقتلكم بنفسي اذا.. واولهم انت.."

 

وقفت، "ليس بهذه السرعة.." وبلحظة كنت بجانب 

بيتراوس امسك قبضة يده بقوة ألمنعه من غرسها بجسد 

 اليكسير، "فهناك حساب ال زال عالقاً بيني وبينه."

 

وقبل ان يستعيد لكمت بيتراوس بقوة ليتراجع للخلف بقوة، 

توازنه حتى، كنت اقف امامه مباشرة. ظهر القرص 

مجدداً اعلى رأسي وتحولت من جديد، ليخرج جناحاي 

ولكن هذه المرة اختلط لوم ريشه ما بين األسود الحالك 

 والذهبي.

 

وال اعلم لماذا لكنني شعرت بقوة هائلة لم اشعر بها من 



تجابة وتعلوا قبل، "انحني.." امرت بيتراوس لينحني باس

 تعابير وجهه الصدمة كما االخرين.

 

مددت يدي ألضعها على جبهته ثم انطق بكلمات من لغة 

قديمة لم اعرفها بحياتي قط.. لكنها بطريقة ما كانت جزءاً 

مني... نعم، هذه هي قوة عنقاء الظالم والمجنحين حينما 

 تتحد.. هذه هي قوتي الحقيقية.

 

اوس ليدخل بكف يدي، خرج رماد اسود من جسد بيتر

شعرت بقوته التي تتحول وتدخل لي لتصبح جزءاً مني.. 

وما لبث االمر الى ان انتهى ألبعد كف يدي وانظر له 

 باستغراب.. ما الذي فعلته تواً؟!

 

عم الصمت الشديد المكان، ألنظر مجدداً لبيتراوس الذي 

يحدق بذعر ليديه. وكأنه اصبح شخصاً آخر.. ولم اعد 

وته البتة.. لقد فقدها! او باألحرى لقد امتصصتها.. اشعر بق

 دون حتى ان يتخلى عنها بإرادته!



 

نظر لي بصدمة ألبتسم بنصر واهمس له، رحلة سعيدة.. 

ابي. فرقعت بيدي لتلتف السالسل حوله وتبتلعه البوابة 

 السوداء التي ظهرت اسفله.

 

وما ان اختفى حتى عاد الصمت ليحل بالمكان. استدرت 

طء وبال أي تعابير، كان اليكساندر يقف امامي وقد عاد بب

 بالفعل، ولم يكن يرتدي سوى بنطال.

 

شعرت بجناحّي يختفيان، وبجسدي الذي وصل لحده. 

ليلفني السواد وأهوي منتظرة ان تعانقني األرض اال انها 

 لم تفعل. بل شعرت بذراعين تحيطانني بقوة ودفء.

 

 اج الرياح.ألستسلم ملقية وعيي ليذهب ادر

 

----------------------------------------------- 



 

~Carla )كارال( 

 

جلست خارجت احد غرف مشفى القطيع بال أي تعابير، 

انتهت الحرب بالفعل ومن حسن حظنا ان اللونا كانت معنا 

واال كنا انتهينا بالفعل وخاصة بعد انقالب الساحرات 

 العاهرات.

 

رواحاً عديدة. وبسبب هجوم لكننا بالفعل خسرنا ا

الساحرات المفاجئ لوكا.. ما ان تذكرت االمر حتى 

 شهقت مجدداً لتنهمر دموعي.

لم اكن منتبهة للساحرات خلفي، وهو جرى نحوي بشكل 

ارعبني وجعلني اتصلب مكاني ثم.. اصابته ليسقط جسده 

 ذئبه ارضاً.

 

 ان مات لن اسامح نفسي.



قليالً. لوكا دخل بغيبوبة "كارال، يجب عليِك ان ترتاحي 

ومر ثالثة أيام ولم تنامي او تستريحي.. هل تظنين بأنه 

سيسعد لذلك؟" نطقت اوفيليا بينما تربت على ظهري 

 بلطف. ألهز رأسي بال اهتمام.

 

وقفت بعناد ألفتح الباب وادخل مغلقة إياه خلفي متجاهلة 

 تنهدات اوفيليا الحزينة.

 

كل صعب على القطيع، فليس اعلم بأن هذه األيام مرت بش

لوكا هو الوحيد المتأذي بشكل خطير، اعلم ان هناك 

الكثير قد فارق الحياة، والكثير لديه إصابات خطيرة 

وجروح عدة.. واللونا ايضاً لم تستيقظ منذ ان فقدت وعيها 

 في ساحة المعركة.. لكنني ال استطيع المساعدة.

 

 ي.لم اظن بأن لوكا قد يتأذى حقاً.. وبسبب

 



اقتربت من السرير الذي يقبع جسده عليه ببطء، ألجلس 

على حافته محدقة بوجهه المصاب، كان هناك حرق غطى 

 جلده حول عينه اليسرى.. لكنه ال زال وسيماً رغم ذلك..

 

اللعنة عليك لوكا.. فالتصبح قبيحاً ال يهم، المهم ان 

 تستيقظ.. ارجوك ال تمت..

 

واضع رأسي ببطء على  سقطت الدموع من عينّي ألنحني

صدره الذي يعلوا ويهبط بانتظام. استنشقت رائحته 

الجميلة عدة مرات والتي كانت تهدئ من روعي في كل 

 مرة طوال هذه الثالثة أيام.

 

شعرت بشيء على رأسي ألرفع يدي بانزعاج ممسكة إياه 

ألزيله لكنني توقفت ما ان شعرت بيده في قبضتي. فتحت 

ع رأسي محدقة بتعبيره المتألم، "لوكا.." عينّي باتساع ألرف

 صحت باسمه ألهم بمعانقته بقوة ليخرج صوتاً متألماً.



 

ابتعدت بسرعة قائلة بغير تصديق من بين دموعي، "أيها 

اللعين انت حّي.." قهقه بخفة ليمد يده ويضعها على 

 وجهي ويهمس ببحة صوته، "انِت بخير؟"

 

السافل.." اقتربت  ضحكت لتهرب الدموع من عيني، "أيها

منه بسرعة ألقبله بقوة واشتياق قبل ان تتحول لقبالت 

 بطيئة وهادئة بينما هو يبادلني بدوره.

 

----------------------------------------------- 

 

~Canalia )كاناليا ( 

 

فتحت عينّي بتعب، احتجت ألكثر من دقيقة ألستطيع 

كساندر بالفعل. ما التركيز حولي وادرك بأنني بغرفة الي

 الذي حدث؟



 

اعتدلت بالجلوس بصعوبة كبيرة، نظرت ناحية ذراعي 

لذلك الشيء العالق بها ولم يكن سوى مغذي. ازلت االبرة 

منها، ألجر جسدي واجلس على حافة السرير.. مددت 

يدي أللتقط كأس الماء الموضوع على المنضدة المجاورة 

ع يدي لتسقط ارضاً للسرير اال ان الكأس اهتزت بين أصاب

 وتتكسر ألشالء.

 

حدقت بها بال تعابير، اشعر بألم كبير يغزوا صدري.. 

 كبير لدرجة انني اريد اخراج قلبه وتمزيقه.

تجمعت الدموع بعينّي، وما ان ظهرت هيأة جدي امام 

عيني حتى بدأت بالبكاء بهدوء. فتح الباب لكنني لم اعر 

 االمر أي أهمية.

 

ل ذقني ليرفع رأسي ناحيته، كان ينحني شعرت بأنامله اسف

على ركبتيه امامي محدقاً بتعابيري الذابلة وعيناي 

الباكيتين بحزن شديد. فتح ذراعيه منتظراً ان اسقط بهما 



وقد فعلت بالفعل، اندفعت بما يملكه جسدي من قوة ناحيته 

معانقة إياه بقوة ليرتد جسده للخلف وينتهي به االمر جالساً 

 ا بين احضانه.ارضاً وان

 

احاطني بقوة وبدفء افتقدته، وربت على ظهري بلطف 

 جعل بكائي يهدأ شيئاً فشيئاً.

 "كاناليا.. لقد انقذتنا.."

"هو بتأكيد فخور للغاية لما فعلته." ردد اليكساندر بنبرة 

 لطيفة.

 

ابتعدت عنه قليالً ألحدق بتعبير وجهه الهادئ رغم التعب 

بصوت مبحوح، "انا من الواضح عليه. شهقت قائلة 

 قتلته.. لقد مات بسببي.."

 

"ال، ال.. هو لم يمت بسببك، بل بسبب بيتراوس، وانِت 

بالفعل انتقمِت له. انِت حفيدته وابنته ومحبوبته الصغيرة.. 



سيفعل أي شيء لك. لذا ال تفكري بهذه الطريقة، لن يكون 

سح سعيداً ومرتاحاً ان فعلتي.." همس اليكساندر، بينما يم

 الدموع من على وجنتّي.

 

حملني بهدوء ليضعني على السرير بلطف، ثم اتجه ناحية 

المنضدة ليمسك بكأس أخرى ويسكب بها الماء مجدداً. 

اتجه ناحيتي ليجلس بجانبي ممسكاً الكأس بيده بأحكام 

 ويقربها من شفتّي ألرتوي.

 

ابعد الكأس ما ان انتهيت، ليستلقي بجانبي ضاماَ اياي 

بدفء قائالً، "نامي االن، سيكون االمر افضل ما ان نحوه 

 تستيقظي."

 

"ماذا ان اشتقت له للغاية؟" سألت فجأة ليجيب اليكساندر 

بعد وهلة، "اليس االمر األكثر اخافة هو انك ان لم تعودي 

 تشتاقين له؟"



 

حدقت باليكساندر باستغراب بينما هو نظر للسقف بتفكير. 

اق لشخص ما، فهذا يعني انه لم "حينما تتوقفين عن االشتي

يعد يعني لِك شيئاً.. وكل ما مررتم به معاً اصبح بال 

 قيمة.."

 

"حينما توقفت عن الشعور بأي شيء، هذا تضمن الشعور 

باالشتياق ألمي، ورغم ان قاتلها كان امامي.. لم اكن 

اشعر بأي شيء.. كان االمر اسوء بعشر مرات من األلم 

تاقين لوجوده.. انه كما لو انه لم الذي يجتاحك حينما تش

 يكن موجوداً."

 

نظر اليكساندر لي قائالً، "ال بأس ان تشتاقي اليه.. وال 

بأس ان تشعري باأللم لفقده، فهذه هي الحياة.. لنذهب 

 لقبره معاً ما ان تشعري بتحسن."

همهمت وكلمات اليكساندر تجوب بعقلي. جدي العزيز.. 

ائلتي وستبقى كذلك.. اشعر جدي الحبيب.. لطالما كنت ع



باالمتنان الشديد لكونك كنت بجانبي وسأبقى ممتنة لألبد.. 

 لن انساك ابداً.

 

"اليكساندر.." همست باسمه بهدوء ليهمهم وهو مغلق 

عينيه بالفعل، فكرت بجدية ألنطق اخيراً ملقية بالقنبلة 

ناحيته، "ان تزوجنا وحظينا بفتى، يجب ان نسميه 

 جيرالد."

 

جسد اليكساندر بصدمة كبيرة ليفتح عينيه بشدة  تصلب

وينظر لي. تجاهلت نظراته ألغلق عينّي بتعب ورغم ان 

صدمته لم تتالَش لبعض الوقت اال انه انتهى بنا االمر 

 نائمين بعمق ذلك اليوم.

 

. 

 

. 



 

 -بعد شهر-

 

"يا اللهي انِت تبدين فاتنة للغاية." نطقت اوفيليا بحماس 

اعلى ألسفل. حدقت بانعكاسي على  بينما تنظر لي من

المرآة، كنت ارتدي فستان زواج اسود اللون، يصل ألعلى 

ركبتي بقليل زينته ورود بيضاء صغيرة بشكل جميل 

ومثالي واحاط خصره شريط ابيض ناعم وطويل. سرج 

 شعري الطويل وأضافوا له تجعيدات خفيفة وجميلة للغاية.

 

نت تبتسم بلطف لتتجمع فتح الباب لتدخل كاثرين.. امي. كا

 الدموع بعينيها، بادلتها بابتسامة لتهّم ناحيتي لتعانقني بقوة.

دخلت بعدها لوكاس، كان يرتدي بذلة سوداء تماشت مه 

شعره األسود، وما ان رآني حتى شهق بقوة معلقاً، "لما 

 ترتدين فستاناً؟ لحظة، سأخلع بدلتي لتلبسيها."

 



لمبجل؟" علقت ببرود "هل تريد ان تموت حضرة الملك ا

ليتراجع منحنياً لي بكل احترام، سأضربه ان لم يتوقف 

 حتى وان كان ملكاً االن.

 

قد تتساءلون عما اتحدث عنه. االمر هو بما ان بيتراوس 

االن يجوب تلك الغابة الغريبة فقد اصبح مكانه كملك 

لساللة عنقاء الظالم شاغراً.. في البداية اقترح لوكاس انه 

ي انا ان أكون الملك التالي بما انني الوريث.. لكنه يجدر ب

 بالفعل يستحق ان يكون الملك اكثر مني.

 

فبغض النظر عن القوة، عاش لوكاس معهم معظم حياته، 

وهو بالفعل يعلم بمعاناتهم وكيف عاشوا. ولد لوكاس 

ليكون ملكاً.. وانا واثقة بانه سيكون افضل ملك مّر على 

 ساللة عنقاء الظالم.

 

 اما بالنسبة لمايكل..



 

ما ان ذكرته حتى دخل من الباب بخلسة، لكنه عبس قائالً 

بملل، "الغرفة الخاطئة، ظننت فيونا ستكون هنا." نعم هو 

 سيتزوج أيضاً اليوم.

 

كان يرتدي بدلة بيضاء منقوش عليها بالذهبي، وربطة 

 عنق سوداء. سرح شعره بشكل مثالي زاد من وسامته.

 

 ة ليقول، "تبدين جميلة اختي."حدق بي لوهل

 

 "انَت ايضاً أيها اللعين."

 

مضى الوقت بعدها ببطء ليغادر الجميع الغرفة اوالً 

 عداي. اشعر بتوتر كبير..

 



خرجت من الغرفة بهدوء مستجمعه شتات نفسي، ولوهلة 

انتابني الحزن لكون جدي ليس هنا ليمسكني ويقودني الى 

 ان نصل ألليكساندر.

 

شرودي بدهشة، ما ان وقعت عينّي على خرجت من 

هيئته. ارتدى بدلة سوداء بتصميم غريب وجميل للغاية. 

كان شعره مصفف بطريقة مثالية. وقف هناك ينظر لي 

بعينين متسعتين.. ليقترب مني ببطء ويأخذني بين ذراعيه 

 ويطبع قبلة عميقة على شفتّي ليبتعد.

 

 "تبدين جميلة."

ألمسك بذراعه ما ان مدها  "اعلم ذلك." ابتسمت بثقة

 ناحيتي وننزل معاً.

سار كالنا معاً بالممشى تحت نظرات الجميع المندهشة، 

وما ان وصلنا امام القس حتى بدأ بقول الكالم المعتاد الذي 

نسمعه بكل حفل زواج.. تجاهلته انا واليكساندر لنبدأ 

بالهمس لبعضنا رغم انني اجزم بأن معظم من هنا يسمعنا 



 ل.بالفع

"واالن اعلنكما زوجاً وزوجة، يمكنك تقبيل عروستك." ما 

ان انتهى حتى تنهد القس بارتياح كبير. اقترب اليكساندر 

ليطبع قبلة لطيفة وسريعة على فمي ثم غادرنا معطيين 

 لمايكل وفيونا المجال ليتزوجا..

 

 او باألصح هربنا.

 

. 

 

. 

 

. 

 

اية، مددت فتحت عينّي بكسل اثر ذلك الصوت المزعج للغ



يدي ابحث عنه ألطفئه ألتنهد بغضب ألنني لم اده. فتحت 

عينّي بقوة ألنهض وامسك بالمنبه والقيه ليحلق خارج 

 النافذة بقوة واعود ألستلقي مجدداً..

 

ظننت بأن المتزوجين كبيرون وليسوا بحاجة للذهاب 

 للمدرسة.. لكنني ال اشعر بالكبر البتة.

 

لذي ال زال نائماً بعمق، بجدية نظرت بجانبي ألليكساندر ا

الم يسمع المنبه؟! مددت يدي ألهزه قليالً، "اليكس استيقظ 

انه الصباح سنتأخر ان لم تنهض." فتح عينيه لينظر لي 

 بهدوء.. اوه انه مستيقظ.

 

وقفت ألتجه ناحية دورة المياه ألغسل وجهي وآخذ حماماً 

مجدداً  سريعاً. ارتديت ثيابي بكسل ألنظر ناحية السرير

 واتنهد بغيظ، الم يكن مستيقظاً قبل قليل؟!

 



"اليكساندر سنتأخر ان لم تنهض.." همهم بتفهم ولم 

 ينهض. "اليكس.."

 

اعتدل بجلسته وال زال مغلقاً عينيه، هل اضربه ليستيقظ؟ 

 "سأنتظرك بالسيارة حسناً؟ ... ال تتأخر هل تسمعني.."

للعنة حتى حينما فتح عينيه الحالكتين، ليبتسم بجانبية، ا

يستيقظ يكون وسيماً.. انا ال يمكنني ان اضرب كتلة 

 الوسامة هذه.

 

اتجهت ناحية الباب ألخرج متجهة للسيارة. دخلت 

وانتظرت هناك مغلقة عينّي ولم اشعر بنفسي اال وقد 

غفوت. استيقظت ما ان فتح الباب ألنظر لساعة يدي 

 ق.."بنعاس شديد، "يا رجل لما تأخرت كل هذا الو

 

توقفت عن الكالم محدقة بجزءه العلوي العاري بحاجبين 

معقودين. كان يمسك القميص األبيض بيده، ليدخل ويجلس 



بالمقعد المجاور لي القى القميص بجانبه ليتكئ للخلف 

 ويغلق عينيه مكمالً نومه.

 

"هل كنت تفعل هذا كل يوم تذهب فيه للمدرسة؟" سألت 

دي ثيابه بالسيارة؟ ألنه كان بهدوء لوهلة، الهذا كان يرت

 كسوالً ويعشق النوم؟؟

 

لحظة.. لحظة، "هل رأتك الفتيات حينما كنت تنزل هكذا 

وتدخل السيارة؟ في كل مرة؟" رفع رأسه ليفتح عينيه 

محدقاً بي ليقول اخيراً بنبرة لعوبة مستمتعة، "هل 

 تغارين؟"

ك ابتسمت بهدوء ناحيته ألرد، "بالطبع ال." مددت يدي ألف

ازرار القميص الذي ارتديه لتسقط ابتسامته، "ما الذي 

 تفعلينه؟"

 

نظرت ناحيته ألجيب بهدوء وسخرية، "ما الذي تعنيه، 



سأخلع قميصي ألن الجو حار.." امسك اليكساندر قميصي 

مغلقاً إياه بقوة ليسحبني ناحيته. ابتسمت بهدوء قائلة، "هل 

 تغار؟"

 

ير، "من حسن قرب وجهه من وجهي قائالً بهمس خط

حظك، ان هناك شخصاً ثالثاُ هنا." نظرت ناحية السائق 

الذي بدى مرتبكاً ومحرجاً، لكنني سرعان ما تجاهلته 

 قائلة، "بل انه من حسن حظك يا عزيزي."

 

اتسعت ابتسامته لنتبادل نظرات لوهلة، ثم تراجع ممسكاً 

قميصه ليرتديه بينما انا عدلت قميصي مجدداً قائلة، 

 اسبة.. سنسميه جيرالد..""بالمن

 

اتسعت عينيه بصدمة كبيرة لتتوقف يديه عن زر قميصه 

 لينظر لي بعدم تصديق..

 



 نعم.. هذه هي حياتي االن.. جميل اليس كذلك؟

 

 

 

----------------------------------------- 

 

 ��مراحب 

 

 رأيكم بالبارت والنهاية؟

 

ر لثيابه دائما من توقع ان يكون السبب ارتداء اليكساند

هذا؟ في قارئة حزرتها بمنشنك بكرة يا قمر بعد ما 

 اصحى.

 

وهيك بنكون خلصنا رواية شظايا الجليد ومع حركة 



االنترنت البايخة.. ضليت صاحية ألنشر البارت اول ما 

 ��يرجع االنترنت 

 

بدي احكي اشياء كثيير بس عقلي فضى حالياً كون الوقت 

 متأخر وبنام خلص..

 

لصنا سلسلة شظايا الجليد كل سبت، اشعر بالغرابة هيك خ

لكونه لن اكتب مجدداً بها وهذا حقاً احزنني.. فهي اول 

رواية لي على الوتباد والرواية التي عرفتني عليكم.. 

 ❤�😭�سأشتاق لتعليقاتكم هنا للغاية 

 

وبالنسبة لألشخاص الذين يسألون اذا في جزء ثاني او أل.. 

ب جزء ثاني لها بشخصيات جديدة انا بالفعل راح اكت

وقصة جديدة لذلك لالشخاص الذين ارهقت مشاعرهم 

 �😂😂�واحتمالهم ال بأس ان لم تقرأوها 

 



لكنني لن انشرها بأي وقت قريب فأنا اخطط لنشري 

روايتين على االقل قبلها.. من يريد جزء ثاني؟ ومن 

 متحمس له؟

جديد ما ان بالنسبة لرواية ايقاع جليدي راح انزل بارت 

 تنتهي امتحاناتي لذا اعتذر منكم

 

وفي النهاية حاب اقول بأنني قضيت افضل اوقاتي معكم 

بهذه الرواية، سعدت للغاية بمعرفتكم والتعرف اليكم.. 

 ❤��وسأفتقدكم للغاية 

اما بالنسبة للي متابعيني بايقاع جليدي اشوفكم هناك يا 

 �🜸�حلوين 

 

 وبس

 

 ❤��ان شاءهللا.. سالاام احبكم واشوفكم على خير 


