


االهداء
هذه القصة مهداة لوالدّي (كولن) و (ماریون) للتنشئة الرائعة التي أعطوني إیاها وإلخوتي.
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1 مفاجأة األم
كانت والدة میغان ، سوزان ، امرأة مختلفة منذ آخر مرة قامت فیها بحبس میغان في قبو
الفحم قبل ستة أشهر. وقالت إنها تعرف أن میغان ال تزال یمكن أن تخبر والدها عن ذلك في أي

وقت ، ولكن مع مرورالوقت من ذلك الیوم الفظیع ، كان یصبح أقل وأقل احتماال أن تفعل
ذلك.سمحت الى(میغان) لها بالخروج من المأزق وقالت إنها مدینة الى امها بشيء من أجل ذلك.

  كما توقفت میغان عن الحدیث عن قواها الخارقة للطبیعة ، وسلطاتها الروحیة أیضا ، على
األقل أمام والدتها.

ومن وجهة نظر میغان ، أصبحت أمها حلیفة لها مرة أخرى ، كما كان ینبغي لها أن تفعل
دائما ، في حلف األم وابنتها الذي لم یعلن عنه. وكانت میغان على علم بأن والدتها كانت قلقة في

البدایة من أنها ستستخدم الحادث البتزازها للحصول على خدماتها. كانت تعلم أن هذا هو ما
كانت تفكر فیه والدتها عنها وهذا ما یؤلمها. ومع ذلك ، عندما لم یحدث ذلك ، كانت قد بدأت في

العالقة الحمیمیة البنتها الصغیرة مرة أخرى.
ببطء في البدایة، ولكن مع التقدم التدریجي، واضح كل منهما.

كانت كل من میغان ووالدتها على درایة جیدة بهذا "الوفاق الودي" ، لكن میغان هي التي
راعتها بدًال من والدتها. اعتقدت میغان أنها كانت تتصرف بشكل خاص باألبناء.

ساعدت والدتها في تحضیر الطعام وترتیب األسرة ؛ عرضت أن تحمل التسوق وعندما
رأت والدتها تعتني برقعة الخضار ، حاولت أن تجد الوقت للعمل معها. لم تفعل سوزان شیئا
خاصا ، ألنها كانت تنتظر الفأس أن یسقط. لیس  لدیها الحس ، حرفیا ، لرؤیة أن میغان لن 

تخذلها أبدا عن قصد ، في حین أن میغان تعرف ما كانت تفكر فیه والدتها جیدا ، أنها ربما كانت 
قد نسخت أفكارها حرفیا.

ولكن في صباح یوم السبت على مائدة اإلفطار ، قبل أسبوع من عید میالد میغان الثالث
عشر ، فاجأت سوزان كال من زوجها ومیغان:

"إنه یوم السبت القادم الثالث عشر ، ماذا تریدین أن تفعلي من أجله ، یارمیغان ؟ ثالثة
عشر هو عید میالد خاص جدا ، أنِت لن تكون ابنتنا الصغیرة ، - سوف تكوني في سن المراهقة.

ألیس كذلك یا أبي؟ "
"نعم ، لقد كبرت ، ثالثة عشر! یا إلهي ، ألیس الوقت یطیر ؟ ماذا عن حفلة في الحدیقة؟
أو یمكننا وضع سرادق على األخضر. ثم یمكنك الحصول على بعض الموسیقى حتى تتمكن أنت

وأصدقاؤك من الرقص بعد تناول حلوى الجیلي والبالنكمانج ".
"أبي! آمل أال تحرجني بإعطائي وألصدقائي طعاًما مثل الجیلي وبالنكمانج ... ما الذي

یعجبك؟ "
"ماذا ؟ كبیر جًدا بالنسبة لكل ما نحن علیه اآلن ، اآلنسة الصغیرة البالغة؟ حسًنا ، أنا
لست كذلك حتى لو كنت كذلك. أحبه. أنا أحب طعام األطفال. لذیذ , لذیذ!ال تهتمي ، سأتناول

طعاك.



  ماذا عن كیكة عید میالد؟ أم أنك كبیر جدا على ذلك أیضا ؟ "
"أوه ، أرید كعكة عید میالد - كعكة عید میالد لذیذة. لكن علي أن أفكر في بقیة الطعام ...

ربما ، البیتزا والكاري. "
”البیتزا والكاري؟ لم اسمع بذلك من قبل. الكاري واألرز ، بالتأكید ، البیتزا والجبن ،

بالتأكید ، لكن لیس البیتزا والكاري أبًدا. "
"لیس على نفس الطبق! یاأمي ، أبي كان سخیفا ".

"إنه یمزح معكي فقط ، یا عزیزي ، ال تأخذ بنظر االعتبار. لدیه هذه االدوارسخیفة في
بعض األحیان. كان دائما ... ألم تالحظیه من قبل؟ انه ال یزال مجرد صبي في القلب ، ألیس

كذلك ، بوبي بوي ؟ "
ضحكوا جمیعا.

كان هذا هو الشيء المفقود في حیاتهم األسریة لسنوات ... حتى قبل المرة األولى التي تم
فیها حبس میغان في القبو وتم انتهاك االتفاقیة ، في الحقیقة.

هل یمكن أن تسمحي لي االتصال ,لغرض أتمكن من االتصال بأصدقائي ، من فضلك ؟
"قد أكون معذوًرا ، بالتأكید یمكنك أن تسألهم ، وربما ال تنسوا أن تسألهم عن نوع

الكاري الذي یتناسب مع أي نوع من البیتزا تحتل المرتبة األولى؟"
"او یا ابي!" تنهدت سخریة ألنها قبلتهم على حد سواء. "شكرًا جزیًال على اداء حفلتي"

ستكون أفضل حفلة لي على اإلطالق ، انتظر لترى. "
أول ما الحظته میغان عندما فتحت باب غرفة نومها كان جریر، صدیقتها ونمر الروح ،

الذي كان مستلقًیا على سریرها. رفعت جریر رأسها ببطء ، ونظرت إلى صدیقتها وعلت
صوتها.

"تعال ، یا صدیقتي ، تحرك ، لدي بعض التنظیم الجاد للقیام به." لقد دفعت جریر، التي
تدحرجت على ظهرها على أمل أن تتعرض للدغدغة. قفزت (میغان) على الفضاء الذي أنشأته

(جریر) ووصلت إلى طاولة سریرها من أجل هاتفها المحمول.
"جین ؟ (میغان) أمي وأبي فقط أخبروني أنه یمكنني الحصول على حفلة عید میالد لعمر
الثالث عشر! رائع ، ألیس كذلك ؟ السبت القادم ، الثالث عشر. نعم ، سأكون في الثالثة عشرة من
عمري في الیوم الثالث عشر. سوف تأتي ، ألیس كذلك؟ أنتي أول شخص أسأله ، لكنني سأتصل

بكل االشخاص من المدرسة أیًضا ".
"اقترح أبي توظیف سرادق على امنطقة الكرین. طعام ، دیسكو ، أضواء ، كل األعمال

... ما رأیك؟ "
"بیتزا ، كاري ، جیلي ، آیس كریم ، كعكة وكباب؟"

"یبدو عظیما! سأطلب من والدي أن ترتب ذلك ".
"ماذا عن دي جي؟"

"أوه ، نعم ، فكرة رائعة! جاك هامر! انه رائع و مالئم جدا حسًنا ، یجب أن أذهب اآلن
یا جین. أخبْر ُكّل شخَص َتراه بأّنه مرحب به أیضًا. سأتصل بك عندما أعرف األوقات المحددة.

مع السالمة"



وبعد ذلك بساعتین ، دعت میغان جمیع أعز أصدقائها وأعطتهم كل ما یكفي لدعوة أي
شخص آخر أیضا. عندما اغلقت الهاتف أخیرًا ، أغلقت عینیها وشعرت بدفء (غریر) واختالط

أضوائهم ، كما اعتادت (میغان) تسمیتهم ، لكنها تعلمت منذ ذلك الحین تسمیتهم (أوراس) من
دلیلها (واسینهینشا).

عندما شعرت میغان بمزیج األوراس ، اختبرت السالم التام والمطلق من النمر. لیس
للنمر أعداء حقیقیون باستثناء اإلنسان ، ولكن بما أن جریر ماتت على أي حال ، لم یكن لدیها أي

خوف من أي شيء أو أي شخص على اإلطالق في أي عالم أو في أي حیاة.
استحممت میغان في الشعور بالرضا التام ، لكنها عرفت أنها ستضطر إلى النهوض

قریًبا ، ألنها وعدت بالذهاب للتسوق مع والدیها.
"حسًنا ، یا جریر، هل ستأتي معنا أم ستبقى هنا؟" كانت القطة الكبیرة محصنة ، لكنها

ربما كانت نائمة - كان من المستحیل أن أقول ، وخاصة مع القطة المیتة - حتى النمر.
"حسًنا ، یجب أن أذهب اآلن ... سأراك الحًقا." لم تكن هناك إجابة ، ألنها كانت تعلم أنه

لن یكون هناك ، لكنها كانت تحب التحدث إلى جریر، حیث یحب الناس التحدث إلى حیواناتهم
األلیفة الحیة دون انتظار رد.

كانت جریرقطة كبیرة والقطط ال تستطیع التحدث بلغات البشر عندما تكون على قید
الحیاة أو میتة ، ولكن ال یزال بإمكانها جعل شخص ما یشعر بالسعادة أو الخوف سواء كان على
قید الحیاة أم ال. علمت میغان أنه لم یتغیر شيء لمجرد وفاة شيء ما أو شخص ما ، باستثناء أنه

لم یعد لدیه جسد بعد اآلن.
قادهم والد میغان إلى مجمع التسوق المحلي خارج المدینة للقیام بالتسوق األسبوعي

العادي والحصول على بعض اإلمدادات األساسیة للحفلة القادمة. كان والداها یعاملونها إلى حفلة
جدیدة ، والتي أخذت میغان وقتها ، لكنها في نهایة المطاف اختارت لباس جمیل ، أزرق شاحب

، كامل الطول ، غیر مكتمل على غرار تلك التي ارتدتها خادمات روما القدیمة والیونان. كما
أنها التقطت غطاء من القش الذي أخذ یتوهم الرتداءها خالل فترة بعد الظهر الدافئة.

كانت میغان تحب التسوق ، وكذلك امها ، على الرغم من ان والدها لم یكن حریصا.
وسرعان ما كان لدیهم عربة ملیئة بالبضائع في كل من الشیك ، وعندما اقترحت والدتها أن تأخذ
میغان لها مرة أخرى إلى السیارة وتفریغها أوال ، فعلت ذلك على مضض ، ألنها كانت تشك في

أن والدیها یریدون القیام بالمزید من التسوق لعید میالدها.
قامت (میغان داود) خارج المحالت بالنظر إلى األشیاء المعروضة في النوافذ منذ أن
نسیت طلب مفاتیح السیارة. بعد عشرین دقیقة ، رأت والدیها یخرج على بعد خمسین یاردة ،

حتى بدأت المشي نحو السیارة.
عندما اقتربت منه ، أدركت میغان أن هناك شیًئا ما حدث. رأت شاًبا یفتح الباب الجانبي

للسائق. في البدایة ، إعتقدْت بأّنها َكاَن ِعْنَدها السیارُة الخاطئُة ، َلكنَّه َعرَفت حقًا بأّنها ما َكاَن
ِعْنَدها.

عندما كانت على بعد خمسة یاردة من السیارة ، صرخت على الرجل لوقفه ما كان یفعل
ثم تجمدت من الرعب والتفكیر كم كانت غبیة لماذا یمكنها أن تفعل حیال ذلك ؟ لقد أغلقت عینیها

لثواني.
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