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الفصل األول:

كان میخا یستریح في السریر ملفوًفا بالعدید من الضمادات حتى بدأ یشبه مومیاء. لم یستطع إال
أن یبتسم بهدوء بینما كانت السیدة تولي تتجول حوله مثل أم الدجاجة وتهز رأسها من حین
آلخر. كما أنه لم یكن یشكو من كمیة مسكن األلم الذي كانت قد علقته في ذراعه. استطاع أن
یرى نفسه في مرآة الخزانة عبر الغرفة وبدأ في رفع الحاجب لكنه قرر عكس ذلك عندما كان

یؤلم على الفور.
إال أن یتمنى لو كان الذئب ألفا ال یزال على قیدلقد أكدوا له بالفعل أن أنتوني مات لكنه لم یستطع 
. القصة التي رواها لهالحیاة حتى یتمكن من تعذیب اللقیط بنفس الطریقة التي تعرض بها للتعذیب

بدت وكأنها موت سریع. لم یكن لُیسرع.
صرخت السیدة تولي بهدوء: "أعتقد أن المتحولون سینتهي بهم األمر إلى الموت". المتحولون
كال الجاغوار والكوجرا، احتفظوا بنقطة رخوة في قلبها. لقد أنجبت كل واحد منهم وكانت قریبة

جًدا من والدتهم. "انظر فقط إلى الشكل الذي حصلت علیه بنفسك."
صرخ میخا على السقف وهو یشعر بالدوار عندما استمرت مروحة السقف في الدوران

واالستدارة. "لم یكن خطئي أنني تعرضت لالختطاف والتعذیب."
نقرت السیدة تولي برفق على جبهته بأطراف أصابعها. "أرجو أن تتغیر، أیها الشاب السماوي.

إذا كانت القصص التي سمعتها صحیحة، فقد وقفت في وجه ذلك المستذئب المروع وهذا ما
جعلك تختطف."

"إذن أنِت تقولین إنني جلبت هذا على نفسي؟" قال میخا، متجاهًال ابتسامات اآلخرین في الغرفة.
عادت السیدة تولي بنظرة صارمة: "ال تقاطع شیوخك". "لم أنتهي بعد. كما كنت أقول إنك وقفت

في وجه هذا الكلب الهجین ویجب أن أقول إنه كان شیًئا طال انتظاره."
نظر میخا بحدة إلى كوین وقال: "لقد أخبرتك بابتسامة متكلفة جًدا." لم یكن مستعدا أن یغفر
ألخیه. لقد حذر كوین من أنتوني وُطلب منه التنحي. كان یأمل أن یكون األخ األكبر سعیًدا ألنه

اآلن ال یستطیع الوقوف. 
"اوقف هذا!" صرخت السیدة تولي وصفعته على رأسه.

أدى هذا اإلجراء إلى بدء صداعه المستمر یبدأ في اإلبهام وضغط على عینیه.
اشتكى میخا، "مهال، لقد تأذیت هنا." 

"ردت السیدة تولي وأعطت نفس النظرة التحذیریة لكوین: "ستجعل األمر أسوأ إذا واصلت هذا



التنافس بین األشقاء". "أحتاج إلى االتصال بحفیدتي وإعالمها بمكان وجودي. ستقلق عزیزتي
المسكینة إذا لم أكن في المنزل للرد على الهاتف."

 

 

لم تنتظر السیدة تولي أي شخص لیطلعها على مكان الهاتف. لم تكن هذه هي المرة األولى التي
تذهب فیها إلى سكن وایلدر. فاتتها خطوة عندما الحظت أن مایكل یجلس بهدوء على كرسي في

الزاویة المظللة من الغرفة. لم یكن مثل مصاص الدماء الساحر أن یكون مظلًما جًدا وملیًئا
بالحیویة. عندما أغلق الباب خلفها، اتجهت كل العیون إلى میخا. 

قال ستیفن بابتسامة ناعمة، محاوًال إخفاء حقیقة أنه كان قلًقا: "من الجید أن أراك أخیًرا في
المنزل حیث تنتمي". على الرغم من أن میخا كان في المنزل، إال أن شیًئا ما كان یخبره أنه لم

یخرج من دائرة الخطر. كان میخا شاحًبا وعیناه كانتا المعة جًدا لدرجة ال تروق له. 
أعاد میخا االبتسامة لكنه بدأ یشعر بالنعاس، "من الجید أن تكون خارج حفرة الجحیم هذه." 
قال كوین من موقعه بالقرب من النافذة وعقد ذراعیه فوق صدره: "لقد كنت متهوًرا جًدا هذه
المرة". "كان من الممكن أن تموت في ذلك القبو إذا لم نر الرسالة التي أرسلتها إلى ألیسیا." 
نظر میخا حول الغرفة بحًثا عن أخته الصغیرة وعبس." بالحدیث عن ألیسیا، أین هي؟ اعتقدت

بالتأكید أنها ستكون هنا."
أجابت كات: "إنها تبقى في منزل أحد األصدقاء حتى ینتهي كل هذا". نظرت إلى كوین متسائلة

كم من الوقت سینتظر حتى یتصل بأختهم ویطلب منها العودة إلى المنزل. 
"لماذا لم ترجع معنا من منزل أنتوني؟" سأل میخا. "اعتقدت بالتأكید أنها ستفعل ذلك" مرة

أخرى نظر إلى كوین، وألقى باللوم على غیاب ألیسیا علیه لمجرد أنه أراد ذلك.
هز نیك رأسه لكنه كان یتأرجح من الداخل. حاول أال ینظر إلى مایكل وهو یعلم أن مصاص

الدماء قد محى ذاكرة الجمیع باستثناء هو ومیخا. "یا صاح، ال بد أنك تعرضت لضربة واحدة في
الرأس لم تكن ألیسیا في منزل أنتوني."

"لكنها كانت هناك،" أصر میخا. "رأیتها بأم عیني." حدق في نیك لكن الرجل هز كتفیه وهز
رأسه." 

نظر من وجه إلى آخر وأدرك أن أیا منهم لن یؤكد أن ألیسیا كانت في القصر. تذكرها في القبو
ممسًكه بیده. كانت تبكي وستأكل منه حتى یراها مرة أخرى ویتأكد من أنها بخیر.

لم یكن یعلم أیها یؤلمها أسوأ من رؤیتها تبكي أو تكاد تقتل. ألقى نظرة خاطفة مرة أخرى على
حقیقة أن الرجل الذي كان مع ألیسیا كان مفقوًدا أیًضا من الحشد.

قام بالضغط على الوسائد وهو ینفخ ویخطط بصمت لمعرفة الصدیق الذي كانت ألیسیا تقیم معه.
كان یالحقها ویطالبها بالحقیقة.



قالت جویل بهدوء: "ال بد أنك كنت تهلوس." 
نظر میخا إلى الشقراء الجمیلة وعبس. "من أنِت؟" "هذه هي جویل سكوت وایلدر"، قال ستیفن

ولف ذراعه الجیدة حول كتفیها. كانت السیدة تولي قد اعتنت بالفعل بجروح الرصاص التي
أصیب بها وكانت ذراعه األخرى في حبال في الوقت الحالي. "إنها رفیقتي." 

"جویل سكوت أنتوني؟" اآلن كان میخا أكثر حیرة.
أجاب ستیفن: "فقط في عقل أنتوني المجنون"، لكنه لم یستطع منع نفسه من شد الجویل ضده. 
رمش میخا بعینه ونظر إلى كوین لیطلب التأكید عندما رأى كات تحتضن أخیها األكبر. بحسرة،

تساءل عن مدى ارتفاع جرعة األدویة التي أعطتها له السیدة تولي بالفعل ألنه إما أنه یفقد عقله
أو أن الجمیع كانوا كذلك. 

 
 

ألقى نظرة خاطفة على الشخص اآلخر الوحید في الغرفة الذي یعرف أنه لدیه أي حس سلیم،
وارین. 

"هل سحبت ریب فان وینكل أو شيء ما؟ أعني، عندما غادرت ستیفن كان ال یزال أعزب وكان
لدى كوین میل رومانسي مثل دین." 

ابتسم وارین، "لقد حدث شيء ما منذ أن ذهبت."
"حسًنا، تم إجراء مكالمتي الهاتفیة،" أعلنت السیدة تولي أثناء عودتها إلى الداخل. في الواقع لم
تتصل بحفیدتها. لقد قالت ذلك فقط لمنحهم لحظة بمفردهم مع میخا قبل أن تهرب منهم. "اآلن

الجمیع بالخارج والسماح لهذا القط الصغیر بالحصول على قسط من النوم."
صرخ میخا على المرأة المسنة. "أنا لست قط صغیر." 

"عزیزي، قطتي الصغیرة یمكن أن تهزمك في قتال بالشكل الذي أنت علیه اآلن وهي جبانة،
تجري من ظلها،" أخبرته السیدة تولي. أثناء حدیثها، أخذت إبرة من الصندوق الغریب المظهر
الذي أحضرته معها وتنهد میخا: "لست متأكًدا من أنني بحاجة إلى المزید من المخدرات". كان
لدیه الكثیر من األشیاء لیفعلها. مجرد حقیقة أنه لم یر ألیسیا بعد جعلته یعاني من ألم أسوأ من

العظام المكسورة. 
"وهذا هو السبب في أنك لست الطبیب." كانت السیدة تولي سعیدة ألنه ال یزال یتمتع بهذا الحس

الغریب من الفكاهة بمجرد أن یبدأ في التعافي حیث كان في حاجة إلیه.
زأر میخا بهدوء عندما غرقت اإلبرة في ذراعه واضطر إلى النظر بعیًدا. كان یكره تلقي األوامر
من أي شخص وما كان علیه أن یفعله هو تعقب أخته. خرج الجمیع من الغرفة عندما سحبت
المحقنة الفارغة من ذراعه. شاهدتهم السیدة تولي وهم یذهبون ثم عادت إلى میخا الذي كان

نائًما بالفعل. كانت عائلته سعیدة بعودته إلى المنزل، لكن الحقیقة أنها كانت قلقة على الكوجرا.
كانت إصاباته شدیدة لدرجة أنها فوجئت أنه ال یزال على قید الحیاة. 

لقد تحطمت كلتا ركبتیه جراء الرصاص، وُكسرت ضلوعه جراء الضربات المستمرة على مدى



فترة من الزمن. كما بدا أن ظهره قد سلخ بسوط من نوع ما. كان یعاني من الجفاف وسوء
التغذیة وانتشرت عدوى في مجرى الدم. كانت ستعطیه البنسلین لو كان بشرًیا، لكن لألسف لم

یكن للمضادات الحیویة البشریة أي تأثیر على الخوارق.
على الرغم من أن الحیوانات كانت تلتئم بسرعة كبیرة، إال أن ذلك ال یعني أنها ال یمكن أن

تتعرض إلصابة دائمة أو إصابة قاتلة. كانت ستعتبره محظوًظا إذا نجا من العدوى. 
نظرت من زاویة عینها إلى مایكل، الذي لم یغادر وكان جالًسا بثبات على كرسیه. قررت السیدة
تولي تركه بمفرده. لقد فكرت كثیًرا في مایكل وإذا أراد البقاء فلن تجعله یغادر. لقد كان شخًصا
یأتي كثیًرا، ما كان یأتي إلیها ولكن كان الغرض منه هو إحضار الجرحى ولیس إلصابته أبًدا.
تنهدت، حزمت السیدة تولي معداتها ووقفت. مع إیماءة طفیفة في اتجاه مایكل، غادرت الغرفة

بهدوء. 
عرف مایكل أن الوقت قد حان للمغادرة وكان ینتظر فقط أن یتالشى غضبه. كانت ألیسیا حفنة
من الناس، لكن لم یكن على دیمون أبًدا أن یدخلها في وسط معركة باألسلحة الناریة من هذا
القبیل. ال یزال بإمكانه رؤیة نظرة التملك على وجه دیمون عندما كان یلف ذراعیه حولها

وتساءل عما إذا كان التاریخ یهیئ نفسه للتكرار. 
عاد ببصره إلى ما تبقى من میخا وعادت صورة ألیسیا وهي تبكي وهي تمسك بید أخیها

لتطارده. تومض صورة أخرى في ذهنه صورة دین یمسك بیده ویضعها على كین لمنعه من
الموت. بینه وبین إصابة دین كین قد تعافت أمامهم مباشرة.

 

 

لم یفكر مایكل في األمر أبًدا، لكنه رأى سین یقوم بأشیاء من هذا القبیل في الماضي.
كانت هناك مرة واحدة على وجه الخصوص برزت في ذهن مایكل منذ فترة طویلة حتى أنه

نسیها.
كان ذلك خالل واحدة من رحالتهم العدیدة وقد صادفوا طفًال مصاًبا. ابتسم بهدوء عندما تذكر
ردود فعل دیمون وكین على الفتاة الصغیرة. كانت إحدى ساقیها مكسورة ولدیها عدة كدمات

كانت في مراحل مختلفة من الشفاء.
أصرت الطفلة على أنها سقطت فقط لكن الرجال كانوا یعلمون أنه ال یوجد شيء في المقاصة

یمكن أن یتسبب في تلك اإلصابات. عندما ركع دیمون أمام الفتاة الصغیرة وبدأ في إجبارها على
إخبارهم بالحقیقة، دفعه سین بعیًدا قائًال، "أنت ال تفعل ذلك لطفلة بریئة." 

لقد عرضوا علیها مساعدتها في العودة إلى منزلها ولكنهم على الفور شموا الخوف الذي نشأ
داخل الطفلة. لكن، لم یكن الخوف منهم، كان الخوف من العودة إلى المنزل هو الذي جعل قلب
الفتاة الصغیرة ینبض. على الرغم من أن الطفلة لم تقل أي شيء، فقد عرف مایكل أن والدیها

كانا مسؤولین عن جمیع إصاباتها ولیس كسر ساقها فقط. 
لم یقل سین شیًئا للطفلة عن ذلك وجفف دموعها. وبدًال من ذلك، سأل عن إخوتها وأجابت أنه



لیس لدیها أي منهم. بدأت تتحدث عن جدتها التي عاشت في الجبال وألمعت عیناها بحب
حفیدتها. 

أثناء حدیثها، وضع سین یده مباشرة على ساق الفتاة المصابة. عندما أنهت قصتها، لم تلتئم
ساقها فحسب، بل اختفت أیًضا جمیع كدماتها. كان ذلك عندما صدم سین مایكل حًقا. بینما حمل

كین الفتاة بین ذراعیه وبدأ اللعب معها، اقترب سین منه ومن دیمون. 
"قال وهو ینظر إلى دیمون، "ال یمكنك العبث بعقل طفلة إال في هذا الوقت. ال تحتاج إلى تذكر
الضرب، لكنها تتذكر وفاتهم. كانت عیناه قد بردت لدرجة أنه أضاف: "كانت بالنار". مع ذلك،

استدار سین وسار في الطریق الذي أدى بوضوح إلى منزل الفتاة. 
لم یخف كین أنه یرید االحتفاظ بالفتاة وتربیتها، فقد كان دائًما مكاًنا لطیًفا لألطفال. كان لدیهم
جمیًعا نقاط ضعف لكن كین كان سیًئا حًقا. كان سیشتري لهم متجًرا لأللعاب بالكامل إذا صدمته
النزوة وكان ذلك عدة مرات. ومع ذلك، أصر سین على فعل الشيء الصحیح وأخذ الطفل إلى

جدتها الحبیبة.
عندما أشرقت الشمس في صباح الیوم التالي، انتشر الخبر بسرعة في جمیع أنحاء القریة عن
منزل یحترق على األرض. تم العثور على رفات رجل وامرأة ولكن طفلهما، فتاة صغیرة، كانت

مفقوًدة. 
كان الرجال األربعة قد غادروا القریة بسرعة على ظهور الخیل متجهین إلى ما یعرف اآلن بجبال
األلب السویسریة. بعد تسلیم الفتاة لعائلتها الكبیرة، أعطى سین للجدة خطاًبا وكیًسا من العمالت
الذهبیة بینما كان یتبادل معها بضع كلمات. ابتسمت المرأة األكبر سًنا وعانقت سین بإحكام قبل

أن تحمل حفیدتها بین ذراعیها. 
على الرغم من أن سین لم یقل أي شيء أبًدا، إال أنهم كانوا یعلمون أنه المسؤول عن وفاة

والدي الفتاة. حتى یومنا هذا، جعل مایكل یرتجف عندما فكر طویًال في األمر. رفض قانون سین
األخالقي السماح ألي طفل بمعاناة مثل هذا البؤس، وإذا كان بإمكانه فعل أي شيء حیال ذلك فإنه
سیفعل. لم یعِط سین أي مسؤولیة عن هویة الوالد أو ما یمثله. كان یعتقد أن اآلباء المسیئین ال

یستحقون أقل مما سیفعلونه بأطفالهم في النهایة. 
عندما سأل مایكل عن قدرة سین على الشفاء الطفلة، أعطاه سین ابتسامة صبورة.

 

 

"القوة تكمن في روحك الخالدة. بالمقارنة مع الخلود، فأنت ال تزال طفًال، لذا فإن معظم قوتك
نائمة. مع مرور الوقت، ستنمو تلك القوة. فیما یتعلق بأي قوة لدیك فقط یمكن لروحك أن تختار.

إذا كان الشفاء هو القوة التي تستدعیها روحك، فكل ما علیك فعله هو أن تریده سیًئا بدرجة
كافیة."

نظر إلى الوراء نحو الكوجرا المصاب، فهم. أن رؤیة ألیسیا تبكي بهذا الشكل أكثر من دافع كاٍف
لجعله یریدها بشكل سیئ بما فیه الكفایة. وقف میخائیل ببطء واقترب من میخا. كلما اقترب



أكثر، استطاع شم رائحة العدوى التي بدأت في السیطرة على جسد كوجرا. إذا حدث أي شيء
للرجل الكوجرا، فهو یعلم أن ألیسیا ستبكي وال یرید أن تبكي ألیسیا.

وضع مایكل یده على صدر میخا وتذكر األحاسیس التي شعر بها عندما لمس هو ودین كین.
بالتركیز على حاجته لرؤیة ابتسامة ألیسیا، شعر أن الحاجة تتدفق من خالله إلى الشخص الذي

یعرف أنه یمكن أن یجعلها سعیدة. بدأ میخا یتوهج بهدوء وانتظر مایكل لیرى ما إذا كان
سیتمكن من رؤیة روح میخا كما لو كانت روح كین. بعد لحظة، أدرك أنها قوة دین ولیس هو.
لو كان أي شخص في الغرفة معه، لكانوا قد رأوا االختالفات تحدث. بدأت عیون مایكل تتوهج

بحجر جمشت عمیق وأصبحت روحه مرئیة ببطء، متراكبة في شكله الجسدي. 
یمكن أن یشعر مایكل بأن جزًءا من نفسه بداخل أعماق جسد كوجرا یتدفق عبر دمه. تنفس

الصعداء عندما تالشت رائحة العدوى ببطء من الغرفة. لم یستطع أن یرى ما تحت كل الضمادات
بالتأكید، لكنه شاهد الكدمات والجروح على وجه میخا تلتئم ثم تختفي تماًما.

سحب مایكل یده بعیًدا، وتراجع بخطوة غیر ثابتة. رفع یده إلى عینیه لتخفیف الدوار، تفاجأ
عندما شعر بالدموع على رموشه وخده. توقف للحظة متذكًرا أنه كان یبكي أیًضا عندما أمسك

دین بیده ووضعها على جثة كین المحتضر.
هل هذا ما یعنیه سین برغبتها في السوء بما فیه الكفایة؟ هل كان یجب أن یكون قلبه وعقله في

نفس المكان بالضبط حتى یحدث ذلك؟
نظر مایكل إلى یدیه وتنهد. كم تمنى أن یكون سین موجوًدا هنا لإلجابة على أسئلته الجدیدة. كان
مستیقًظا اآلن، ولكن طالما كان یتذكر، لم یبقى سین في مكان واحد دائًما فقط یمر. لقد سأل سین
مرة عما كان یبحث عنه، لكن سین كان قد ابتسم فقط مع تلك النظرة البعیدة في عینیه وأجاب، "

من المفترض أن یتم االحتفاظ ببعض األسرار."
ربما سیكتشف قریًبا بما یكفي، في الوقت الحالي أنه سیعود إلى المنزل ویستریح. كان شفاء
الكوجرا یضغط علیه وهو بحاجة إلى الراحة واستعادة قوته. بالنظر إلى میخا، قرر مایكل أن

لدیه شیًئا آخر لیقوم به لتغطیة مساراته ولم شمل األشقاء.
وضع یده على خد میخا، وهمس باسمه، وأجبر الكوجرا على االستیقاظ بما یكفي لالستماع إلى

كلماته. عندما رفرفت رموش میخا، أخبره مایكل بالمعلومات التي من شأنها أن تحافظ على
سریة مكان وجود ألیسیا حتى یتمكن من القدوم

لها.
*****

أوقف تریفور السیارة أمام رقصة القمر قبل أن یصطدم بها في المنتزه. رؤیة أنفي مصاًبة قد
أخذ عشر سنوات من حیاته أو على األقل هذا ما شعر به. إن إطالق النار علیها من هذا القبیل

أكد فقط حقیقة أنه قد فعل الشيء الصحیح من خالل منعها من معرفة الحقیقة حول العالم الخارق



وتورطه فیه لفترة طویلة. 
 

بإخفاء أسراره، جعلها بعیدة عن منطقة الخطر.
"منزل جمیل،" تذمر دون أن ینظر إلیهم. عند الخروج من خلف عجلة القیادة، سار تریفور حول

السیارة لفتح الباب ألنفي ولكن دیفون ضربه. 
أعطى دیفون تریفور العین الشریرة بینما تبعهم الرجل اآلخر في الداخل لكنه لم یقل أي شيء.

كره دیفون حقیقة أنه مدین لتریفور إلنقاذه أنفي، لكنه كره أكثر كونه مدیًنا له بمعروف.
قالت أنفي، محاوًلة تبدید فتیل التوتر حول الرجلین: "ال داعي للدخول معنا". حتى أنها أعطت
تریفور ابتسامة صغیرة وإیماءة إلعالمه بأنها لم تكن مجرد لئیمة، لكنها تقدر حًقا مساعدته. 
خففت عیون تریفور عندما حدق في أنفي. "سأشعر بتحسن إذا علمت أنه یتم االعتناء بك."

أنفي تتأرجح داخلًیا شيء خاطئ تماًما لیقوله. 
"هل تقول إنني ال أستطیع االهتمام بأنفي؟" توقف دیفون وقال ذلك عندما وصلوا إلى الدرج

المؤدي إلى أماكن المعیشة.  
"لیس بكلمات كثیرة"، قال تریفور وهو یتبع أنفي في صعود الدرج.

اتسعت عینا دیفون واندفع خلف تریفور ودفعه بقوة ضد الحائط. "ثم اشرحها لي ذلك أیها الدب
المراعي." 

هز تریفور كتفیه تجاه الحائط، "بالتأكید قطة الرعد... أنت مقرف!"
"اذهب إلى الجحیم!" زمجر دیفون بصوت عاٍل. 

"أشعر باسترجاع من الرسوم الكاریكاتوریة صباح یوم السبت،" تمتمت أنفي وفركت جبهتها.
"ماذا عنكما توقفان عن رش هرمون التستوستیرون في كل مكان واللعب بلطف من أجل

التغییر؟ لدي صداع كبیر، وذراعي تؤلمني مثل الجحیم، وآخر شيء أحتاجه هو أن تبدأا القتال
حول من هو الرجل األفضل ". نظرت إلى تریفور، "إما أن تصمت أو تعود إلى المنزل، اآلن ال

یهمني أي شيء."
ابتسم دیفون بتكلف حتى وجهت أنفي نظرتها إلیه. "ولدي الحق في حرمانك من قطة كیتي.

استمر في ذلك وستتحول إلى عواء من سیاج الزقاق ". كانت تاباثا تنتظر سماع شيء ما لبعض
الوقت عندما سمعت دیفون یطلب من تریفور الذهاب إلى الجحیم. فتحت الباب في الوقت

المناسب لترى أنفي تخبرهما بالخروج وال یسعهما سوى الضحك. على األقل لم تعد وحدها. 
هل األوالد یسیئون التصرف مرة أخرى؟" سألت تاباثا. "لیس لدیكي فكرة"، تذمرت أنفي عندما

دخلت مكتب وارین مع تریفور ودیفون الصامتتین خلفها. 
خلعت أنفي السترة من كتفیها واتسعت عیون تاباثا على الضمادة الملیئة بالدماء حول ذراع

أنفي. بدأت تسترجع ذكریاتها عن كونها وأنفي محتجزین كرهینتین من قبل رافین وعصابته من
مصاصي الدماء، لكنها دفعت الرؤیة بالقوة إلى صندوق قفلها العقلي. 



"هل سیحصل أحدكم على مجموعة اإلسعافات األولیة؟" قالت تاباثا بینما كانت تنظر إلى أنفي
للتأكد من أن كتفها هو اإلصابة الوحیدة.

أجاب دیفون: "سأحصل علیها" ودخل حمام وارین.
"ماذا حدث؟" قالت تاباثا عندما فّكت الضمادة ورأت أین أصابت رصاصة ذراع صدیقتها.

قالت أنفي مبتسمة لكن ابتسامتها اختفت عندما الحظت النظرة على وجه صدیقتها: "تم إطالق
النار في وجهها، وصدمت في وجهها، وكادت مخالبها، وبالكاد تفوقت على االنفجار. "

وأضافت بسرعة "أنا بخیر، أعدك." 
 

متجاهلة أنفي، نظرت تاباثا إلى دیفون عندما عاد إلى الغرفة. "أین كنت بحق الجحیم عندما
أصیبت إنفي بالرصاص؟" لم تستطع مساعدتها. "هذه أفضل صدیقة لي ومن المفترض أن

تعتني بها!"
ضحك تریفور في داخله، سعیًدا بأن شخًصا ما بجانبه یعطي دیفون أخیًرا الدرس الذي كان

بحاجة إلیه. 
قال دیفون في دفاعه: "نقاتل من أجل حیاتنا". "لم أستطع الوصول إلیها ولكن ویني ذا بوه هنا

أخرجها." 
كان ذلك بعد أن سمح لها هلو كیتي باالنفصال عنه،" أنهى تریفور محاولته بعدم االبتسام عن
فكرة أن دیفون ال یزال یعتقد أنه كان دبًا..إذا كان دیفون یعرف فقط حقیقة ما كان علیه حًقا.

تالشت الرغبة في االبتسام عندما عاد بصره إلى أنفي. إذا عرف دیفون الحقیقة، فعندئذ ستعرف
أنفي وقد سئم من الوقوع في أكاذیبه.

أعطت تاباثا وأنفي بعضهما البعض نظرة مستقیلة وأنفي نطقت كلمة "مساعدة" مع العلم أن
تابي ستفهم.

مرحًبا تریفور، هل یمكنك أن توصلني إلى المنزل؟" طلبت تاباثا محاولة إخراج تریفور من
الغرفة قبل أن یقطع دیفون رأسه أو أن تنفجر أنفي حًقا على االثنین.

تنهد تریفور ودفع یدیه في جیوبه. "بالتأكید، دعني أنزل وأبدأ بتشغیل السیارة."
بمجرد أن غادر تریفور كئیًبا، أعطت أنفي تاباثا نظرة ارتیاح. "شكًرا لك!"

ابتسمت تاباتا، "ال تشكریني ألنكما اآلن مدینان لي بواحدة."
"سأعطیكي كل ما أملك!" صاح دیفون بابتسامة.

"هل یشمل ذلك أنفي؟" سألت تاباثا وعیناها تلمعان.



أجاب دیفون وهو یغمز لها: "لیس هناك فرصة." 
أصیبت تاباثا بخیبة األمل، "حسًنا، هذا فقط یزیل المرح من كل ذلك."

ضحكت أنفي عندما خرجت تاباثا من الغرفة، وهي تغلق الباب في طریقها.

 



 

الفصل الثاني:
 

"ضعني أسفل أیها المجنون ماص الدماء!" صرخت ألیسیا وهي تخدش في ظهر دیمون من حیث
ألقى بها على كتفه. في اللحظة التي أدركت فیها أنهم لم یكونوا متجهین نحو ضوء اللیل، كانت
تریده أن یتوقف عن رغبتها في الحصول على شيء مختلف. "أرید أن أذهب لرؤیة میخا!"

"أخبرني مایكل أن أعیدك إلى هنا وهذا هو المكان الذي ستقیمین فیه"، أمر دیمون بینما كان
یسیر بهدوء في غرفة ألیسیا. ألقى بها على السریر وجفل عندما تركت أظافرها كدمات طویلة

على ظهره. وأضاف هدیًرا: "ال أعتقد أن صدیقك سیصاب بخیبة أمل مفرطة إذا تأخرت قلیًال على
جانب سریره."

كانت ألیسیا تنفخ وحاولت أن تنطلق من السریر، لكن دیمون كانت ینحني علیها على الفور بنخلة
مزروعة بإحكام على كل جانب من كتفیها.

حدق علیها دیمون، محاوًال مرة أخرى وضعها تحت تعویذة اإلكراه، "اللعنة، لقد قلت أبقي!"
أنا لست كلًبا، أنا قطتك" تالشى ذهن ألیسیا لثانیة واحدة وهي تحدق فیه، وهي تراقب الطریقة

 التي یتدلى بها شعره حول هذا الوجه المثالي."
 

شعرت بشيء في بطنها یستیقظ من الشوق. خفضت نظرتها إلى شفتیه، استخدمت الشيء الوحید
الذي یمكن أن تفكر فیه إلبعاد عقلها عن تقبیله العدواني. 

"انت لست رئیسي!" ضربته ألیسیا في صدره لكنها ندمت على ذلك عندما ضغط دیمون على
عینیه من األلم وانحنى بالقرب منها." 

ألم یصفعك أحد من قبل وأنت تكبر؟" زمجر دیمون وهو یتصبب عرقا."

تدحرج عنها لیستلقي على ظهره بجانبها. 

"انت تتمنى." عبست ألیسیا متسائلة كیف حملها للتو عبر المدینة مثل إنسان نیاندرتال ویبدو
اآلن أنه سیغمى علیه ألنها ضربته بسبب ذلك. "هل انت بخیر؟" سألت بشكل مریب، ولم ترغب

في الشعور بالذنب لردها االنتقامي. 
فتح دیمون عینیه فقط لیواجه دًبا غبًیا وجهًا لوجه. ضاقت عیناه الجمشت عند قراءة الطوق الذي

كانت ترتدیه شخصیة "میخا."

"أنا فقط رائع وأنٍت؟" أجاب وهو یدفع بنفسه إلى وضعیة الجلوس متسائًال لماذا یكلف نفسه
عناء التعامل مع البشر وخاصة اإلناث. لم یكونوا سوى المتاعب. وقف، وبدأ یمشي نحو الباب

ً



على أمل أال یفعل شیًئا ضعیًفا مثل اإلغماء. "إذا حاولت مغادرة هذا المنزل قبل عودة مایكل،
فسأطعمك هذا الدبدوب."

حدقت ألیسیا في الباب حتى رحل ثم رفعت حاجبها على دبدوبها البريء، "حسًنا، أنا أعرف ما
فعلته ولكن ماذا فعلت إلثارة غضبه؟"

أدارت عینیها ومدت یدها لتشغیل المصباح. كان دیمون في عجلة من أمره لرمیها على السریر
حتى أنهم لم یشعلوا الضوء. كانت على وشك االستیالء على دمیة لكنها تجمدت عندما لفت
انتباهها شيء ما على السریر. هناك حیث وضع دیمون بقعة حمراء جدیدة. اقتربت من یدها

وكادت تلمسها عندما انسحبت. 
نهضت ألیسیا من السریر، وخرجت إلى الشرفة وتسللت إلى المجموعة األخرى من األبواب

الزجاجیة التي تؤدي إلى غرفة نوم دیمون. ما رأته جعل قلبها ینسكب على األرض. 
أغلق دیمون باب غرفة النوم ومزق قمیصه األسود، وألقى به عبر الغرفة. أصابت عدة رصاصات
ملقاة داخل القمیص األرض والجدران أثناء قیامه بذلك. كان جسده یطردهم باستمرار من لحمه

في محاولة للشفاء. أخذ نفسا عمیقا ونظر إلى الثقوب الدمویة في نفور مؤلم. كان الرصاص الذي
ما زال یتم دفعه هو الذي تسبب في عدم انسداد الجروح.

عندما رأى رصاصة تخرج من صدره، قام بأخرجها من بقیة الطریق. أمسك عمود السریر بیده
األخرى بقوة لدرجة أن الخشب بدأ یتشقق ویتصدع. لوال دم المستذئب الذي شربه في وقت

سابق، لكان على ركبتیه یصرخ بالقتل الدموي. تعال إلى التفكیر في األمر، ربما لم یكن لیخرج من
هذا القصر.

كان دماء الخوارق الذي یحتجزه أكثر قوة من دم اإلنسان، ولكن كان من الواضح أنه إذا أراد
الشفاء بشكل أسرع، فعلیه أن یجد المزید من الدم. لم یتهمه أحد أبًدا بالتحلي بالصبر.

مع همهمة، أسقط دیمون الرصاصة التي سحبها للتو على األرض وذهب إلى الخزانة للحصول
على قمیص آخر. كل ما وجده هناك كان بعض سترات البلوفر السوداء التي سحبها من الشماعات

ووضعها قبل التوجه نحو أبواب الشرفة.

قامت ألیسیا بتدویر یدها على فمها لتجنب الصراخ عندما رأت مقدار الضرر الذي لحق بصدر
دیمون.

 

كانت بعض ثقوب الرصاص ال تزال تنزف وبعضها كان یدفع الرصاص بالفعل من جلده. ال عجب
أنه كان یتأرجح عندما ضربته. شعرت بومیض من األلم في صدرها. كیف یمكن أن تكون بهذه

القسوة؟

بدأت في فتح الباب لكنها توقفت عندما استدار دیمون وأخذ سترة من الخزانة ووضعها علیها. لقد
أرادت حًقا أن تبكي عندما رأت ظهره الملطخ بالدماء، والذي كان في حالة أسوأ من صدره. كم
مرة ضربته على ظهره قبل أن یصلوا إلى غرفتها؟ شعرت ألیسیا بضعف ركبتیها عند التفكیر.



عندما بدأ في السیر نحو أبواب الشرفة، تحركت بسرعة إلى الجانب ودارت حولها، متكئة على
جدار من الطوب بین البابین الزجاجیین. وضعت یدها على صدرها السلیم، حبست أنفاسها وأملت

أال یخرج ویلتقطها تتجسس علیه.

سرعان ما أفسح ذعرها الطریق لألذى ثم الغضب واالرتباك. كذب دیمون علیها في القصر، كل
هذا الدم كان له. لماذا فعل ذلك؟ لماذا یحمیها ثم ال یخبرها أنه أصیب؟ كان یمكن أن یقتل نفسه

ومن أجل ماذا؟ إلنقاذها؟

اتسعت عیون ألیسیا عندما انفتحت أبواب الشرفة فجأة وقفز دیمون على الحافة السمیكة من
الشرفة المواجهة للشارع أدناه. لقد توازن على الدرابزین الصلب، لكن قبل أن یتمكن من الدفع،
شعر بوجودها خلفه. كان یشعر بكل تلك المشاعر في هالتها وتنهد أنه متعب ومتألم ولم یشعر

بالرغبة في القتال معها اللیلة. 
"مایكل محى ذكریاتهم عن وجودك هناك اللیلة. إذا عدتي إلى میخا قبل أن یتصلوا بك، فستتراجع
عن كل ما فعله لمساعدتها. إذا كنتي لن تبقى هنا من أجلي، فافعلي ذلك على األقل من أجل مایكل

". مع ذلك، انقلب دیمون من الشرفة إلى العشب باألسفل.

شهقت ألیسیا وركضت نحو السور الحجري، ناظرًة إلى أسفل بینما كان یتعثر بشكل أعمى. اتسعت
عیناها وأمسكت بالحجر عندما أدركت أن اهتزاز دیمون األعمى لم یكن أعمى كما كانت تعتقد.

انطلقت ذراعیه وبدأ كما وأنه یسحب الظالل من حوله، ولفهما بالقرب منه ثم اختفى قبل أن یرتطم
باألرض.

بحثت "ألیسیا" عنه في الظالم، وهي مستعدة لمتابعة اللحظة التي رأته فیها، لكن لم یكن هناك
حتى صوت خطى. شعرت باألسف تجاهه واأللم الذي سیتحمله عنها اللیلة.

لفت ذراعیها حول نفسها فجأة وشعرت بالوحدة أكثر مما كانت مستعدة له وتتمنى بشدة أنه لم
یغادر. كان علیها أن تقول إنها آسفة ألنها أرادت أن تقول شكًرا لك وأرادت حًقا أن تضربه مرة
أخرى ألنه لم یخبرها أنه أصیب. این كان ذاهب؟ ماذا یفعلون مصاصو الدماء عندما یصابون؟

أرادها أن تبقى وتفعل ما طلبه مایكل. بحسرة، قررت االنصیاع لمرة واحدة لكنها لم تفعل ذلك من
أجل مایكل.

ابتعدت ألیسیا عن حافة الشرفة، وعادت إلى غرفتها وجلست على السریر. حدقت في الهاتف
لبضع لحظات متسائلة عما یجب أن تفعله إذا رن. هل یجب علیها حتى أن تجیب علیه؟ ماذا لو لم

یكن مایكل؟ ماذا لو كان شخص مثل وارین أو كوین یتصل بمایكل وأجابت على الهاتف؟

كان دیمون محقا في أنها مدینة لكلیهما بما یكفي لالنتظار حتى الصباح على األقل قبل أن تتخذ أي
قرارات أو تفعل شیًئا لم یكن من المفترض أن تفعله. تذكرت صوت مایكل عندما طلب من دیمون
أن یأخذها إلى المنزل. لم یكن أحد یریدها هناك اللیلة باستثناء ربما دیمون، شيء آخر یمكنها أن

تشكره علیه.
 



أرادت أن یمر الوقت بشكل أسرع، فقامت وارتدت قمیص نوم رقیق. سحبت أغطیة السریر
للخلف، واستلقت وحاولت النوم. سرعان ما أصبح الجو حاًرا جًدا على الرغم من أنها تركت
أبواب الشرفة مفتوحة للسماح بدخول النسیم البارد. لمدة ساعة تقریًبا، كانت تقذف وتستدیر

ورفعت یدها أخیًرا لمسح العرق عن جبهتها. 
شعرت بسخونة بشرتها أكثر مما كان ینبغي، لذا ألقت البطانیات في محاولة لتبرید نفسها. بعد أن
شعرت باإلحباط، قامت برفع األغطیة حتى أصبحت مثل وسادة طویلة للجسم ثم تدحرجت على
جانبها، وعانقتها وألقت إحدى ساقیها. بدأت تتأرجح على البطانیة، وأبدت اإلعجاب بها بین

فخذیها وعانقتها بشكل أكثر إحكاًما.

فتحت ألیسیا عینیها عندما أدركت فجأة أعراض ما كانت تمر به. لقد قرأت عن ذلك ورأت أحد
صدیقاتها في المدرسة تمر به.

"ال ..." همست وهي تشعر بالخوف یخترقها من خالل التفكیر. "لو سمحت

ال تدعني أخوض في الحرارة." 
 

*****
یتسابق دیمون مع الظالل في جمیع أنحاء المدینة، متجًها نحو أحلك األحیاء الفقیرة بحًثا عن

شيء أو شخص یحتاج إلى القتل. حاول حجب ألیسیا من عقله، لكن یبدو أنه في كل دقیقة یقضیها
بالقرب منها، كانت تزحف بشكل أعمق بداخله. أغرب جزء كان أنه یحبها هناك. 

لقد بنى حیاته على أساس عدم االهتمام بأي شيء أو أي شخص. كما أنه كان یفتخر بنفسه ألنه
جعلها قاعدة ألخذ ما یرید. أرادها وعلیها أن تتوقف عن إغراء الشیطان. عندما سقط من الشرفة،
كان یصلي أنها كانت ذكیة بما یكفي لعدم اتباعه. لحسن الحظ، عرفت الفتاة القلیل عن الحفاظ على

الذات. 
لقد وصل أخیًرا إلى هدفه: منطقة متهدمة في لوس أنجلوس. ظل دیمون على الحافة المظلمة من

الرصیف، مبتسًما عندما مرت سیارات الشرطة واختفى الجمیع.

بمجرد أن یكون رجال الشرطة بعیدون عن األنظار، فإن حثالة األرض تعود من مخابئها وتعود
إلى العمل كالمعتاد. 

سخر دیمون من امرأتین ترتدیان مالبس ضیقة واستمروا في المشي عندما حاولوا إغرائه
بأجسادهم. ربما قبل بضعة أسابیع ربما فكر في األمر بشكل غامض، لكنه اآلن ال یرید أن یفعل

شیًئا مع الجنس اآلخر. إن التفكیر في الشرب من أي منهما جعله یشعر بمرض خفیف. 
عند االقتراب من الزاویة، الحظ دیمون اثنین من البلطجیة أمامه وأن كالهما نظر في طریقه وهو

یقترب. اآلن كان هذا أكثر ما كان في مزاجه. 
سأل أحدهم بصوت عمیق: "كیف الحال؟" كانت یدیه في جیوب معطفه متوقعا بیع المخدرات.

عندما ألقى نظرة خاطفة على عیون الرجل الجامحة، قرر إسقاطها معتبرا أن هذا الرجل قد تناول
بالفعل مخدراته في مكان آخر. 



لم یجب دبمون واستمر في المشي. كان یعرف ما سیأتي وكان یتطلع إلیه. ربما كان هذان الرجالن
ملًكین في هذا الشارع بعضالتهما المنتفخة وعیونهما المسطحة داكنة. كان یشم رائحة الدم القدیم
على مالبسهم ویرى الندوب التي یحملها المتنمرون دائًما. نعم، ربما كانوا أساطیر في أذهانهم. 

"مهال"، صرخ الثاني، "سألك صدیقي سؤاال."
 

"وكان ینبغي أن یحذره صمتي من أنني لست في مزاج جید." حذر دیمون ثم أدار رأسه لینظر
إلیهم. ابتسم ابتسامة شریرة، أنیابه تلمع في التوهج الخافت لمصباح الشارع عندما رأوا قزحیة

عینیه الحمراء. "ومع ذلك، فإن موعد العشاء مع كالكما یبدو جیًدا."
تحرك دیمون بسرعة، وأمسك باألول وجففه في أقل من دقیقة. انفجر من األلم عندما بدأت المزید
من الرصاصات في الخروج بشكل أسرع وسقط على األرض بصوت خشن معدني مسموع. أمال

رأسه للخلف، وضحك بلهفة قبل أن یسقط القتیل عند قدمیه.

لفت صدى الرجل الثاني الذي یهرب بعیًدا انتباهه وركض دیمون وراءه، وسحب الظالل مرة
أخرى إلخفاء سعیه. احتفظ باأللم واألدرینالین بأعلى مستویاتهما.

لحق بالفاسق كبیر الحجم وطارده لبضع لحظات، مستمتًعا برائحة الخوف. عندما بدأ الرجل في
التباطؤ، ضحك دیمون في الظالم مما جعل اإلنسان یبدأ في الجري بشكل أسرع مرة أخرى. نعم،

هذا ما احتاجه لتخلیص العالم من الحثالة البشریة وضیعة الحیاة أثناء أخذ الدم الذي یحتاجه
للشفاء.

سرعان ما شعر دیمون بالملل من المطاردة، وأقترب من الرجل وقاده إلى زقاق. كانت كفاحات
اإلنسان شجاعة على أقل تقدیر، ولكن عندما تقارن بقوة دیمون المتفوقة كانت النتیجة حتمیة.

أخیًرا، توقفت معاناة الرجل وأسقطه دیمون على الخرسانة القذرة. خالل الصراع، سقطت حزم
صغیرة من المسحوق األبیض من جیوب الرجل مع رزمة كبیرة من المال ومسدس. ركع دیمون
على ركبتیه بجانب الجثة، وباستخدام ركن من قمیصها، مسح وجهه عن أي دلیل قبل أن یأخذ

المال ویضعه في جیبه الخلفي ثم یبتعد. 
عند الوصول إلى مدخل الزقاق، دفع دیمون یدیه في جیوبه وبدأ بالسیر على الرصیف وكأنه لم

یكن لدیه أي اهتمام بالعالم. اآلن وقد تم إرضاء حاجته للقتل واإلطعام جزئًیا، یمكنه اختیار ضحیته
التالیة بذوق أكثر انتقاء. 

كان البؤس یراقب التبادل الكامل بین مصاص الدماء والناس الذین اختارهم لیكونوا ضحایاه. أراد
االقتراب منه لكنها كانت أضعف من أن تفعل ذلك. وبدًال من ذلك، أشبع نفسه من خالل تغذیة

الخوف الذي أظهره الرجالن عندما جفهما مصاص الدماء. كانت عبارات موتهم لذیذة. 
أجبرته مواجهته مع كین في وقت سابق من ذلك المساء على استخدام كل القوة التي كان قد

خزنها بعیًدا منذ هروبه من الكهف. عندما جمع قوته مع دم كین، كان قد استنفد كل ما لدیه تقریًبا.
كان إنشاء شقوق في الجدران األبعاد لهذا العالم عملیة شاقة وسیتطلب الكثیر من القوة أكثر مما



كان علیه في الوقت الحالي. یمكنه أن یشعر بنبضات القلب الشریرة لهذه المنطقة ویعلم أنه أیقظ
بعض الشیاطین األضعف الذین كانوا ینامون هنا.

سیحتاج إلى أن یكون أقوى لترقیق الجدران بما یكفي للشیاطین على الجانب اآلخر الستشعارهم
واالستفادة منهم. إذا كانت الشیاطین قویة بما یكفي یمكنهم إنهاء التمزق من الجانب اآلخر

واالنضمام إلیها في هذا العالم.

في حین أن مظاهراتهم لم تكن كافیة لفعل ما یرید، كان الشر في هذه المدینة یتكاثر ولن یستغرق
األمر وقًتا طویًال حتى تصل قوته إلى المستوى المطلوب. بمجرد الوصول إلى هذا المستوى،

سیحاول اختراق جدران هذا البعد مرة أخرى. لم تكن هالة مصاص الدماء هذه لذیذة مثل هالة كین
ولكن التشابه وإمكانیة طقوس الدم كانت موجودة بالتأكید.

 

هذا مصاص الدماء على الرغم من أنه أظهر جانًبا سادًیا ناشد البؤس، إال أن قوته كانت مختلفة
تماًما عن كین. لقد عرف بالفعل كیفیة االستفادة من القوة الحقیقیة لـكین ولكن كلما نظر في روح
هذا الشخص، كلما رأي الحقیقة الخطیرة. ال یمكن إطالق القوة التي یمتلكها هذا الشخص إال أثناء

حمایة شيء یحبه. لقد كانت قوة ال قیمة لها ألن المخلوق قمع مثل هذه العاطفة. 
بعد دراسة مصاص الدماء لبضع لحظات أخرى، قرر البؤس أنه من األفضل أن یظل هذا الشخص

بال حب ألنه إذا استغل مثل هذه المشاعر، فستكون قوته بال حدود. 
كان دیمون یشم رائحة مصاصي دماء بال روح یرفرفون حوله وینزلون في األزقة المظلمة. لقد
فكر بإیجاز في تخلیص المدینة من عدد قلیل منهم، لكنه قرر أنه فعل عمله الصالح بالفعل لهذا

الیوم. إذا كانوا یریدون إطعام األرواح المنخفضة في هذه المنطقة، فمن كان إذن لیوقفهم؟ لم یكن
األمر كما لو أنه لم یفعل الشيء نفسه للتو. وبینما كان یواصل المشي، سقط المزید من الرصاص

من قمیصه وارتطمت باألرض، وترن على الرصیف كذكریات منسیة. 
وقف الشعر الصغیر على مؤخرة رقبة دیمون وتوقف عن المشي، وأدار رأسه من جانب إلى آخر
كان یراقبه. أخیًرا، هز رأسه للخلف، ضاقت عیناه عندما رأى صورة ظلیة عدیمة الشكل كامنة

على سطح المبنى المجاور له.

بالعودة إلى الظل، لف دیمون الظالم من حوله یكره كیف أن هذه المدینة ال تتمتع بالخصوصیة مع
كل السالالت الخارقة اللعینة التي تدور حولها. قبل المجيء إلى هنا، لم یكن موجوًدا أبًدا حول

المتحولون أو الذین سقطوا. في بلده، تم التخلص من المتبدلین في العصور المظلمة وكانوا أذكیاء
بما یكفي لعدم العودة. لم یكن یدرك أبًدا مدى اإلقلیمیة التي كان یتمتع بها أثناء وجوده في األرض

التي حافظ على نظافتها. 
لم یكن أبًدا واحًدا للسفر حول العالم مثل كین ومایكل ال..

عندما كان یستمتع كثیًرا حیث كان. لكن هذا لم یكن تحوًال على السطح.. لقد كان سقوًطا، ولم یكن
أًیا من الرجال الذین رآهم في الكنیسة. یجب أن یكون هذا هو الشخص الذي هرب. 
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