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. أسطورة قلب الزمن

العالم قد یتغیر... لكن األساطیر الحقیقیة تبقى أبد الدهر.  منذ بدء الخلیقة والمعركة محتدمة بین
الظالم والنور. تتشكل العوالم وُتسحق تحت أقدام من صنعوها، ومع ذلك فإن الحاجة المستمرة للخیر

والشر لم تكن أبدا محًال للشك.  وفي بعض األحیان یتم طرح عنصر جدید للمنظومة... وهو الشئ
الوحید الذي یریده كال الطرفین ولكن واحد منهما فقط هو من یمكنه الحصول علیه. وعلى الرغم من

طبیعته المتناقضة، القلب البّلوري الحارس هو الشئ الذي یتوق كال الجانبین للحصول علیه. هذا
الحجر البّلوري لدیه القدرة على خلق وتدمیر العالم الذي نعرفه، ولكنه أیضًا قادر على إنهاء المعاناة
والصراع في لمح البصر. ویقول البعض أن هذا الحجر البّلوري عاقل یفكر... والبعض اآلخر یقول

أن اآللهة هم من وراء ذلك كله.  
وفي كل مرة ظهر فیها الحجر البّلوري، كان حراسه دائما على استعداد للدفاع عنه من جمیع الذین
یستخدمونه ألغراضهم الشخصیة األنانیة. وتظل هویات الحراس دون تغییر ویبقى والؤهم وحبهم

لما یحرسون بنفس القوة والشراسة بغض النظر عن العالم أو البعد. 
ووسط هؤالء الحراس القدماء تقف فتاة واحدة وهي من تتعلق بها وجدانهم، وتحمل في داخلها قوة

الحجرالبّلوري نفسه. إنها حاملة الحجر البّلوري ومصدر قوته.  
في بعض األحیان تكون الصورة ُمَشوشة، وتصبح عملیة الحمایة هي حمایة الكاهنة من الحراس

اآلخرین. هذا هو الكأس الذي یشرب منه قلب الظالم. إنها الفرصة التي تجعل حراس الحجر البّلوري
ضعفاء وعرضه للهجوم.  

الظالم یشتهي قوه البلورة والفتاة كرجل یشتهي امرأة، داخل كًال من هذه األبعاد والحقائق سوف تجد
حدیقة سریة ُتعرف باسم قلب الزمن، وهناك، ستجد تمثاًال لكاهنة شابة راكعة ُمحاطة بسحر قدیم

مهمته الحفاظ على كنزها السري وحمایته، هذه العذراء ممدودة الیدین كما لو كانت في انتظار شيء
ثمین ُیوضع فیهما، وتقول األسطورة أنها في انتظار الحجر القوي المعروف باسم القلب البّلوري

الحارس لیعود إلیها.  
إن الحراس هم فقط من یعرفون األسرار الحقیقیة وراء التمثال وكیف جاء إلى الوجود. قبل هؤالء

األخوة الخمسة كان هناك َسَلفیهم ، تادامیتشي ، وشقیقه التوأم ، هیاكویه ، وهما من قاما بحمایة قلب
الزمن أثناء أحلك أوقاته وأظلمها. وهذا التوأم هو من قام بحمایة سبب ُبعد العالم البشري عن عالم

الشیاطین. وكانت هذه هي المهمة المقدسة! كان یجب أن یبقى البشر والشیاطین على حد سواء آمنین،
وأن یبقى أیضًا وجود عالمیهم سرًا عن بعضهم البعض.  

وخالل عهد األخوین ، وبشكل غیر متوقع ، عبرت مجموعة صغیرة من البشر بطریق الخطأ إلى
عالم الشیاطین بسبب الحجر البّلوري المقدس. وأثناء هذه الفترة من االضطراب ، تسببت قوة الحجر

البّلوري في تمزق الحاجز الذي كان یفصل بین األبعاد. ولكن قائد المجموعة البشریة و تادامیتشي



سرعان ما أصبحا حلیفین ، وتعاهدا على إغالق الفجوة التي نتجت عن تمزق الحاجز وعزل العالمین
عن بعضهما البعض إلى األبد. ولكن خالل ذلك الوقت ، وقع كًال من هیاكویه و تادامیتشي في حب
ابنة قائد المجموعة البشریة. وعلى الرغم من هیاكویه تم إصالح الفجوة بواسطة تادامیتشي ووالد

الفتاة. وقد زادت قوة إحكام الفجوة عشرة أضعاف ، وتم فصل مثلث الحب الخطیر إلى األبد. وتحطم
قلب هیاكوهیه... حتى أخاه ، تادامیتشي خانه بالتأكد من أنه والكاهنة قد انفصال لألبد. بمجرد أن

یضیع الحب یمكنه أن یتحول إلى أكثر األشیاء شرًا. قلب هیاكویه المكسور تحول إلى غضب عنیف
وغیره تسببا في معركة بین األخوین التوأم ، وإنهاء حیاة تادامیشي وتمزیق روحه الخالدة. وتحولت
بقایا الجسد الخالد إلى خمسة حراس جدد لیتولوا حمایة الفجوة من هیاكویه الذي انضم إلى الشیاطین
في عالم الشر. وأصبح هیاكویه سجینًا للشر الذي امتألت به نفسه ، واستبدل رغبته في حمایة الفجوة

ببذل كل ما في وسعه لتدمیر الحاجز وفتح الفجوة تماما. لیاٍل طوال مرت علیه ، وعلى الرغم من
مظهره المالئكي ، یبقى انتماءه الحقیقي للشر مختبئًا بداخله.  

بمجرد أن بدأت الحرب بین قوي النور والظالم ، إذا بضوء أزرق ساطع ینبعث من التمثال المقدس
والذي یعني أن الكاهنة الشابة قد ُولدت من جدید وان الحجر البّلوري عاد للظهور في الجانب اآلخر.

وفي تلك اللحظة نهض العمالقة الخمسة لیقوموا بمهمتهم لحمایتها وتبدأ المعركة الحقیقیة بین الخیر
والشر. ومن هنا تبدأ قوى الظالم في الدخول إلى عالم النور للسیطرة علیه. وهذه هي واحدة من

العدید من المغامرات البطولیة...  
 

 



. الفصل األول "ُقُبالت الخطر"

 
"إنني بحاجه إلى العودة إلى منزلي لمدة یوم أو اثنین". تنهدت كیوكو وهي تستند بظهرها إلى جذع

شجرة ضخمه. ثم ضمت ساقیها إلى صدرها وأسندت ذقنها إلى ركبتیها وهي تجلس بین فروع
الشجرة الممتدة من حولها. لم یكن القول أنها بائسة كافیًا في هذه اللحظة. كانت مرهقة ومتسخة

وغاضبة ألنهم لم یصادفوا أي تعویذة في األیام القلیلة الماضیة. وكانت هذه الحقیقة هي ما جعلت تویا
مستاء. وعلى الرغم من اختالفهم قررت مجموعتهم الصغیرة أن تأخذ راحة لبضعة أیام. قطبت

كیوكو حاجبها وهي تعلم أنه إن لم یخلدوا للراحة لبعض الوقت قد ینقلب الكل على بعضهم البعض.
ونفخت لتبعد خصلة نافرة من شعرها عن عینیها لتبدي موافقتها الصامتة على القرار. وكانت سوكي

قد ذهبت ألقرب بلدة لسؤال أحد معارفها عن المزید من األسلحة. ثم انطلق شینبي خلفها حتى لحق بها
ومشي بجوارها ویده كأنها تتحسس مؤخرتها. وكانت الصفعة التي أعقبت ذلك هي أبرز ما حدث في

یوم كیوكو. وابتسمت كیوكو ألنها تعلم أن شینبي لم یكن یرید أن تتجول سوكي بمفردها في هذا
المكان الریفي. إنه یحاول فقط حمایتها ولكن بدال من أن یقول ذلك ، فإنه یتظاهر بكونه الشخصیة

المستهترة التي یعرفونها كلهم ویحبونها. وعندما نظرت حولها الحظت أن كاموي ربما كان قد ذهب
مع كاین مجددا. إنه یفعل ذلك كثیرا مؤخرا. وابتسمت كیوكو متمنیًة لو كان لها نفس تلك الحریة.

وكان كاین عبارة عن شبح من النار یمكنه أن یتحول من طبیعته البشریة إلى تنین وقتما شاء. ثم یقوم
كاموي بالتسلق علي ظهره وعندها یطیران سویا فوق شتى أنحاء األرض وال یعودا لبضعة أیام.  

وبنظرة عابرة تجاه تویا ، الذي كان یستند إلي شجرة بجانبها ، الحظت كیوكو أنه أطرق برأسه إلى
أسفل سریعًا عندما رآها تنظر إلیه وقالت لنفسها ووجنتاها یعلواها اإلحمرار‘ إنه یراقبني مجددًا‘ . إنه

یتصرف بطریقة غریبة في اآلونة األخیرة... ولكن... منذ متى وهو ال یتصرف بطریقة غریبة؟
وابتسمت لدعابتها. ونظرت بعیدا ورفعت یدها لتمس هذا الكیس الصغیر المعلق حول رقبتها برباط

جلدي. یمكنها أن تشعر بملمس القطع البّلوریة الصغیرة المخبأه داخل الكیس. ثم قفزت بأفكارها فجأة
نحو عدوهم هیاكویه. لم تكن قادرة على الفهم. كیف یمكن لشخص رائع الجمال أن یكون بمثل هذه

القسوة الغیر متوقعة؟! وقطبت كیوكو حاجبها وهي ُتذكر نفسها أن المظاهر قد تكون خادعة خاصة
في مكان یحكمه الشیاطین.  

على الرغم من قوته المفرطة ، عندما بدأ هیاكویه في جمع بعض أجزاء التعویذة أصبح أكثر قوة.
وبعد كل مرة یتغلب فیها على الشیاطین الضعفاء كانت له القدرة على امتصاص قوتهم وإضافتها إلى

قوته حتى أصبح أكثر خطورة بعد كل معركة. ما ینقصه اآلن هو جمع كل أجزاء التعویذة ، حینها
سیصبح قادرًا على اختراق الحاجز الذي یفصل بین عالمي الشیاطین والبشر. ولو حدث ذلك ،

سیمكنه السماح للشیاطین بالدخول إلى عالمها ولن یتمكن البشر من التغلب علیهم. ولمدة ساعة كان
تویا مستندًا إلى جذع الشجرة متظاهرًا بالنوم لیرى ما ستفعله كیوكو. لم یكن لدیه ما یفعله بعد أن



توقف البحث عن التعویذة. وعندما رأى وجهها یمیل نحو أشعة الشمس ، توقفت أنفاسه وأحس
بانقباض في معدته. وبدا وكأن كل شيء كانت تفعله في اآلونة األخیرة جعله یفكر في... احتوائها.

وفي صمت أخذ تویا یفكر ، ماذا سیحدث عندما ینتهي كل هذا؟ هل سترحل إلى عالمها وتنساه تمامًا؟
في بعض األحیان كان یتمنى أال تنتهي هذه الحرب أبدا وهذا هو السبب اآلخر الذي وافق من أجله

على أخذ هذا القسط من الراحة.  
وعندما وقفت وأخذ النسیم یتالعب بشعرها الحریري الكستنائي الطویل ، النت عیناه الذهبیتان في

شوق. لم یكن من عادة كیوكو أن تجلس لفترات طویلة دون أن تفعل شئ لذلك بدأ الشعور بالملل
یتسلل إلى وجدانها.  

وفي ظل حاجتها إلى شئ یشغلها عن الفوضى التي تسببت بها، نهضت من جلستها واتجهت نحو
الطریق القریب. والتفتت إلیه وقالت دون أن تتوقف" تویا، سأذهب للنزهة، حسنًا؟" إلى أین؟ لم تكن

تدري. وعندما لم تسمعه یتبعها عضت شفتها السفلى. حسنًا... إنها لم تكن تریده أن یأتي معها على أیة
حال. وقطبت حاجبها وهي تعلم أنها تخادع نفسها. لقد مرت عدة أیام وهم یتجولون سویًا فلماذا كانت
تفعل ذلك عندما لم تكن بحاجة إلیه؟ لم یكن غریبًا إذن أال یطلب مصاحبتها في نزهتها. ثم تباطأت في

مشیتها في استیاء. تصرفات تویا أصبحت غریبة في اآلونة األخیرة. وأخذت التغیرات التي طرأت
علیه تصیبها بحیرة شدیدة ولكنها سئمت التفكیر في األمر. وقررت كیوكو أن تمضي في نزهتها حتى

ینهكها التعب ولو نامت بعدها لیومین. ثم نهض تویا، لم یكن یرید شیئًا إال أن یتبعها. وابتعد عن
الشجرة وَهم باللحاق بها ولكنه توقف. ثم استند إلى الشجرة مرة أخرى في ضیق. "ال، سأبقى هنا...

فالمكان هنا آمن." وأخذ نفسا عمیقًا وهو یجز على أسنانه ویحاول أن یجبر نفسه على عدم اللحاق
بها. كان كل ما یمكن أن یفعله اآلن هو أن یبتعد. لم یكن یشعر بوجود أي شیاطین بالقرب منها واعتقد
أنها ستكون بأمان لفترة ما. وأخذ الحارس الفضي نفسًا عمیقًا وهو یجلس لیستند مرة أخرى إلى جذع

الشجرة. كادت رائحة كیوكو التي ما زالت تمأل المكان تفقده عقله. نفس الشئ كان یحدث عندما
یقضي وقتًا طویًال معها. كان سیتصرف بغرابة تدفعها للغضب، ثم یقول شیئًا غبیًا لیعقد األمور. لو
كان یعلم أنها لن ترفضه، لما منع نفسه من الذهاب إلیها كما أراد أن یفعل منذ رآها أول مرة. ونظر

تویا إلى یدیه في حیرة وهو یتساءل، لماذا یحدث شئ ما لیفسد األمر كلما حاول أن یقترب منها؟  
واستمرت كیوكو في نزهتها لفترة طویلة وهي تفكر في الفرق بین الرجال في هذا العالم والرجال في

عالمها. وانتزعها من بین أفكارها صوت انهمار میاه. وعندما التفتت إلى مصدر الصوت، رأت
شالل صغیر یصب في بركة من المیاه الصافیة. وقالت متعجبة " إنه ألمر مدهش أن تجد شیئًا رائع

الجمال في عالم الوحوش." وأضاءت عیناها الخضراوین كالزمرد عندما أخذت تنظر إلى هذا
المشهد. وبدأت كیوكو في خلع مالبسها وهي ال تظن أن هناك شیئا یمكنه أن یؤذیها، خاصة وأنهم
بعیدین تمامًا عن أقرب قریة. لم تصدق أن قادتها الصدفة إلى هذا ولكنها لم تكن لتفوتها. أرادت أن

تختبر المیاه فبدأت بأصابع قدمها ففاجأها أن وجدت الماء ساخن بطبیعته. ثم خاضت في الماء وجعلته
یغمر جسدها وإحساس الطهارة یمألها. لقد كانت مدللة في عالمها لدرجة أنها اعتادت أن تأخذ حمامًا

لم به. ولكن في هذا العالم كان األمر مختلف تمامًا. وعندما اقتربت ساخنًا وقتما ترید واعتبرته أمر ُمسَّ
من الشالل وجعلته ینهمر على شعرها، شعرت بهدوء لم یمألها منذ وقت طویل. وأعجبها أن تجد

ً ً



شیئًا آخر بدًال من تویا لتفكر به للقلیل من الوقت. لقد ملت من إحساس الحیرة الذي یمألها بشأنه
وتغیرات مزاجه. كل ما كان یفعله في اآلونة األخیرة هو أن ینظر إلیها وعندها تحمر وجنتیها حیاءًا،

وقد كان هذا یغضبها. كل ما كان یشغله هو العثور على التعویذة وقتل الشیاطین. عندما كان تویا
یواجه أحد الشیاطین، كان یخیفها أكثر من الشر الذي كان یقاتله. والحقیقة أن معظم الناس كانوا

یعتقدون أن تویا یكره الجمیع... ولكن كانت هذه مجرد شخصیته. كانت دائما ُتذكر نفسها بأنه بعید كل
البعد عن كونه بشریًا وال یخضع لقوانین البشر... ولكن كل الحراس كذلك. ورغم ذلك ، كانت ترى

في بعض األحیان لمحه من اإلنسان بداخل الحارس، لقد كانت تلك اللحظات النادرة التي بدا فیها
مختلفًا... حنونًا. كان أحیانًا یفعل شیئًا بتلقائیة تدفعها للیقین بأنه مهتم بشأنها أكثر مما یبدو علیه. إنه
الوحید من دون الحراس الخمسة الذي یمكنه عبور قلب الزمن إلى عالمها ولكنها لم تدري لماذا هو

بالذات. 
هل یعني هذا شئ ما؟ هل هناك ما یربطها به أكثر مما یربطها بباقي الحراس؟ تنهدت كیوكو في خیبة

أمل ألنها مازالت تفكر به على الرغم من أنها قررت أال تفعل. ثم غسلت جسدها وشعرها حتى تألقا
واستلقت على الماء. لم تكن مستعدة للتخلي عن هذا المكان الرائع بعد. فلم تكن تدري إن كانت ستأتي

إلیه مرة أخرى أم ال. خریر الماء المنهمر ساعدها على استعادة صفاء ذهنها.  
 *****

 
من مسافة بعیدة، تتبع كیو إخوته... وكان غالبا ما یقوم بتطهیر المنطقة المحیطة من الشیاطین التي
كانت تتبع الفتاة أینما ذهبت. واعتقد واحدًا من شیئین، إما أن إخوته قد أصبحوا كسالى أو أن العدو

أصبح أكثر قوة. كانت الشیاطین التي تطاردهم تكتسب قوة أكثر من ذي قبل. لقد شعر بانقسام داخل
المجموعة ولم یكن ذلك یعجبه.  

أخذ كیو نفسًا عمیقًا وتتبع الرائحة التي تسللت إلي أنفه. وبعد لحظات وصل إلى هدفه. ونظر إلى
أسفل وهو ُیحلِّق عالیًا فوق المیاة الصافیة، وعندما أدار وجهه المالئكي لمح الفتاة المستلقیة على

سطح الماء العاكس لضوء الشمس. لم یبد على وجهه أیة انفعاالت وهو یجول ببصره على جسدها.
وتالعبت نسمات الهواء الرقیقة بخصالت شعره الفضي الطویل الذي انساب على ظهره حتى وصل
إلي فخذیه. كان بإمكانه شم رائحتها العطرة من االرتفاع الذي كان یحلق فیه. ودائما ما كانت رائحة

هذه الفتاة تخلب لبه، إنها الفتاة التي كان مقّدرا له أن یحمیها. وظلت عیناه الذهبیتان تراقبها وهي
مستلقیة على سطح الماء وكأنها آلهة الماء العاریة تنادیه. لقد كانت الوحیدة التي أعادت القلب

البّلوري الحارس إلى أراضیهم الذي ال یسبب سوى االضطراب والخطر. ولكن البّلور المحطم جعل
مصیرها یتحدد سریعًا. وعلي الرغم من انه یشكك في أنها أدركت هذه الحقیقة ولكنها تنتمي اآلن إلى
الحراس. تباعدت شفتیه وهو یراقب هذه الفتاة التي حاول یومًا قتلها ولكن لم تطاوعه نفسه أبدًا. ولكن

الحقیقة أنه لو أرادها قتیلة... لكانت كذلك بالفعل. وبالرغم من ذلك ، فقد قام بحمایتها عن ُبعد بینما
بقي إخوته أقرب إلیها. ولكن ال ینبغي أن ُتترك مخلوقة بهذه البراءة دون حمایة. لقد اتضح له اآلن

عدم كفاءة إخوته. ربما یجب أن یكون هو من یقوم بحمایتها عن قرب. وابتسم كیو، ولم یكن من
عادته االبتسام. لقد كان مغرمًا بلعبة القط والفأر ، والكاهنة كانت تحتاج إلى أن تعلم أنه ال یجب علیها



أن تتواجد بمفردها في مكان خطیر كهذا. وانحدر ببطء نحوها وهو یرى أن عینیها ما زالتا مغلقتین.
وعندما وصل كیو لالرتفاع الذي أراده، بقي معلقًا في الهواء ساكنًا فوقها دون أن یلمسها تاركًا شعره

الطویل ُیكون ستارًا حولهما معًا. وعندما الحظ مالمسة أطراف أهدابها السوداء الرقیقة لوجنتیها
البیضاوین تسمَّر في مكانه. ونزل ببصره مشدوهًا ومحدقًا في شفتیها الممتلئتین. ثم وضع شفتیه على

سطح أذنها وتنهد فیها تنهیدًة ملتهبة. فتحت كیوكو عینیها في فزع، والتفتت ناحیته مما جعل شفتیه
تنزلقان على وجنتها لتتوقفا على شفتیها تمامًا. ونظرت مباشرة إلى عینیه الذهبیتین. كانتا كالمنوم

المغناطیسي. كان أشبه بتقبیل مالك... وكان هذا المالك هو كیو. شقیق تویا لم یكن أبدًا مالكًا. بل كان
مخیفًا وأقوى الحراس في األرض. وكان أیضا واحدًا من ُحماتها، على الرغم من أنها لم تره إال

نادرًا. وفي لحظة الذعر هذه، فقدت كل قدرتها على الطفو على سطح الماء. ورغمًا عنها غاصت في
الماء، ولكنها لم تبالي إذا كان هذا سیبعدها عن عینیه الخالبتین. وكتمت صرخة كادت تفلت من بین

شفتیها عندما أحاطها بیده النتشالها من الماء ورفعها حتى التصق جسداهما. وعندما شعر كیو بخوفها
منه، قرر أنه ال یرید إخافتها. الكل یخشونه... حتى أشقائه. ثم توهجت عیناه الذهبیتان وهو ُیحكم

ذراعه حولها منهیًا محاوالتها للتخلص منه. لقد قرر القلب الحارس البّلوري منذ أمد طویل أنه قد ُقدِّر
لهم أن یكونوا حلفاء، وهو لن یجعل من یحمیها تخافه. وباستخدام قدرته على قراءة األفكار والسیطرة
علیها قام كیو بالغوص داخل طیات عقلها وقرأ ذكریاتها وعلم أنه حتى هذه اللحظة لم یتمكن أحد من

تقبیلها. وبجاذبیة یصعب مقاومتها خفت توهج عینیه عند علمه بهذه الحقیقة. 
 ولما كانت كیوكو في حالة صدمة، كان كل ما یمكنها أن تفعله هو أن تظل غارقة في بحر هاتین

العینین الذهبیتین في انتظار... لم تكن تدري ماذا تنتظر، یا إلهي، إنه في غایة الروعة. وخیل إلیها
للحظة أنها رأت شبح ابتسامة على طرف شفتیه. وعندها تساءلت، هل قرأ أفكارها فعًال؟ إنها تعلم

اآلن لماذا لم تكن أبدا مقربة من هذا الحارس الذهبي... إنه الخطر نفسه. وبرغبة خارجة عن إرادته،
وبقوة غریبة، طبع كیو ُقبلة على شفتیها كما لو كان یرید توثیق وتأكید معاهدة ما! وعلى الرغم من أن

الحدث لم یتعد ثوان قلیلة، إال أنه شعر وكأنه امتد لألبد ، وببطء انتهت الُقبلة وهو یتساءل.. أي سحر
هذا الذي ألقته علیه وجعله یشعر بالرغبة؟ إنه إحساس لم یحدث له من قبل. وضمها إلیه أكثر... لم

یكن یرید أن یتركها بعد. ونظر إلیها نظرة عجیبة... مشدوهًا، وعیناه الذهبیتان تعكسان بریق الشمس
على الماء. كان فقط یریدها أن تعلم أنها ال یجب أن تبقى وحدها دون حمایة، ولكن ما حدث كان أكثر

مما كان یتوقع. لم یكن له أبدًا أن یلمسها. وبدأ إحساسه بما حوله یعود إلیه مرة أخرى عندما شعر
بشقیقه یقترب بخطوات سریعة مما جعله یتذمر في صمت لمقاطعته في هذه اللحظة بالذات. وتحرك
كیو بحمله نحو مكان التقاء الماء باألرض، ووضعها على األرض برفق لتقف على قدمیها. وعندما

الحظ أنها مازالت ذاهلة تحت تأثیر فتنته الطاغیة، قام بتمریر إبهامه بحنان على وجنتها الناعمة وهو
معجب بالتأثیر الذي تركته فیها حرارة دماء الحارس التي یمتلكها. ولكنه استسلم للرغبة مرة أخرى

وجذبها لُقبلة حارة أخیرة قبل أن یختفي تاركًا وراءه ریشة ذهبیة نصف شفافة ظلت ترفرف حتى
مست سطح الماء عند قدمیها ثم اختفت هي األخرى.  

وبعد أن اختفى كیو، وقفت كیوكو ذاهلة للحظة تحاول استیعاب ما حدث. ثم شهقت وألقت نظرة على
نفسها. وعلى الرغم منها، شعرت بشئ في أعماق معدتها... حرارة. شئ أحست به في بعض



اللحظات النادرة مع تویا فقط... ولكن حتى اآلن. وعندما أصبحت قادرة على لم شتات نفسها، جذبت
مالبسها وأخفت بها جسدها. "كیف تجرأ كیو على فعل ذلك؟" وشعرت بغضبها یشتعل نحو كیو

العظیم الجبار! "من یظن نفسه؟" ورفعت رأسها للسماء وهي تلمس شفتیها اللتین ما زالتا ترتعشان.
وتوترت فجأة عندما سمعت صوت تویا وهو ینادي علیها. "عظیم" قالتها ونفضت قمیصها سریعًا
قبل أن تلقیه على رأسها. وعندما انتهت من ارتداء القمیص، كان تویا یقف أمامها على بعد أقل من

خمسة أقدام. فسحبت القمیص إلى أسفل بأكبر قدر ممكن ووجنتاها تحمرا خجًال. "أدر وجهك یا
تویا!" قالتها وهي تتذمر ‘یا إلهي، ألیس لدى أحد من هؤالء الحراس شئ من اللیاقة؟‘  

عندما غابت كیوكو لفترة طویلة، انطلق تویا یبحث عنها في الغابة وهو یلوم عناده الذي منعه من
مصاحبتها في نزهتها أول األمر. وعندما تتبع رائحتها، لم یكن یتخیل أنه سیرى ما یراه اآلن... كانت

تقف هناك كآلهة الجمال. مكشوفة الصدر عندما حاولت جذب القمیص ألسفل لتستر باقي جسدها
العاري. وتجمد تویا في مكانه. لقد سمعها وهي تطلب منه أن یستدیر، ولكن لم یكن ذلك یعني أنه في

مقدوره أن یفعل. وشعر بدمائه تغلي وتتجمع في المنطقة الوسطى من جسده، وعندئذ لم یحرك ساكنًا.
وتجول بنظره على جسدها ببطء، حتى وصل إلى ووجهها. اللعنة، لقد رأى هذه النظرة من قبل. كان

یعلم أنها على وشك استخدام تعویذتها الُمَرِوضة علیه، وفي الحال استدار تویا. سمعها تتذمر من خلفه
وتقول شیئًا مثل... حراس عدیمي اللیاقة. وعندما كان یفكر فیما رآه، جذب شیئًا آخر انتباهه. كان

یمكنه أن یشتم رائحة كیوكو القویة لقربها منه بطبیعة الحال ولكن كان هناك رائحة أخرى متداخلة
معها. ومضت عینا تویا الذهبیتین بومضات فضیة وهو یستدیر ببطء لیتأكد من ارتدائها مالبسها

لیتمكن من الحركة بحریة. واتجه إلیها متمنیا أن یكون مخطئًا. كلما اقترب من كیوكو كلما زادت تلك
الرائحة. وقفت كیوكو ساكنة منتظرة أن ینتهي مما یفعله. كانت تعلم أنه یشتم رائحة شقیقه علیها. كل

الحراس وصلوا لمراحل خارقة في استخدام حواسهم وعلى الرغم من قضائها وقت طویل معهم
كانت تحاول أن تعتاد هذه الحقیقة المخیفة. وتوترت عندما اقترب منها تویا أكثر، وانتابها ذعر بسیط

عندما اقترب بوجنته من وجنتها ثم أخذ نفسًا عمیقًا. ثم أمسك بذقنها وأدار وجهها نحو وجهه وهو
ینظر لفمها. وعندئذ رآها تویا ترتعد وهو یشتم رائحة خوفها فسألها "أخبریني یا كیوكو، أكان كیو هنا

معك؟" عندما أومأت برأسها إیجابا سألها وعینیه تحدقان في شفتیها، "هل عضضته؟" اعترتها
الدهشة عندما سألها هذا... وركبتاها تصطكان ببعضهما البعض. ثم انفجرت ضاحكة وهي تتخیل أنها

عضت أكثر الحراس مهابة في األرض. "ال یا تویا، لم أفعل! لقد كنت آخذ حمامًا وعینَّي مغلقتین.
وعندما فتحتهما، كان كیو راقدًا فوقي و..." وانخفض صوتها إلي ما یشبه الهمس وهي تهز كتفیها،

"وقبلني." وتوقفت كیوكو عن الضحك عندما رأت اللون الفضي یحل محل لون عینیه الذهبي. ثم
جذبها من كتفیها وهزها وهو یرید أن یعرف كل ما حدث. "أصدقیني القول یا كیوكو، هل فعل شیئًا

آخر؟ تكلمي!" كان یشعر بالغضب الشدید یتسلل إلیه عندما تخیل كیو وهو ُیقبلها... ما الذي كان یفكر
به بحق الجحیم؟ فظهرت آثار الصدمة علیها عندما رأته یستشیط غضبًا وأومأت برأسها إیجابًا وهي
تهز كتفیها في حیرة وأجابت "نعم، لقد انتشلني من الماء وأنزلني على األرض، وبعدها... اختفى."
وخللت شعرها المبلل بأصابعها وهي تلتفت بعیدًا. وفي صمت، أخذت تفكر في كیو، أین هو اآلن؟



هل یراقبهما؟ في أغلب األحیان ال یمكن ألحد أن یرى كیو، فقط یمكنك أن تشعر به. وأضافت "إنه لم
یقل حتى كلمة واحدة."  

سألها كیو في هدوء وهو یحاول إخفاء النیران المستعرة في أعماقه "أخبریني یا كیوكو، هل ترك في
جسدك عالمة ما؟"  ثم أزاح شعرها للخلف لیلقي نظرة على رقبتها قبل حتى أن یسمح لها باإلجابة.

كان یشعر بضربات قلبه القویة وهو یبحث عن أي عالمة تركها كیو. وحاولت كیوكو إزاحة یده
ولكن بال جدوى فصاحت "ال لم یفعل! لماذا تسأل؟" وبدأت تشعر بالرعب من الفكرة. ماذا كان یعني

تویا بسؤاله یا ترى؟ وبدأت ترتعد عندما استعادت مشهد من مشاهد أفالم مصاص الدماء القدیمة.
وتبدل ذلك المشهد بمشهد آخر من األفالم الحدیثة لمصاص الدماء عندما یكون البطل مثیرًا و...

ونفضت هذه الصورة عن عقلها سریعًا. ولما لم یجد تویا أیة آثار لعالمات ترك شعرها وهو یحدق
في وجهها وقلبه ینبض بمنتهى العنف وقال " لست راض عما حدث." ونظر إلیها وهي تحیط جسدها

بذراعیها كأنها تشعر بالبرد. وغمغم وهو یقف أمامها ناظرًا إلى عینیها الخضراوین " من اآلن
فصاعدًا علیك البقاء بالقرب مني." ونظر إلى شفتیها، لم یكن یروق له أن كیو قبَّلها عندما لم یكن هو

قد حاول فعل ذلك من قبل. وكان هذا یغضبه بشدة. ثم مأل صدره برائحتها مرة أخرى وهو مازال
یشعر بوجود كیو المزعج ویشتم رائحته، ولم یكن هذا یروق له أبدًا. “كیوكو، خذي حمامًا آخر."

قالها بقلیل من القسوة ولكن كیوكو قالت وغضبها یتصاعد هي األخرى "لقد فعلت للتو!" وبدأ الشرر
یتطایر من عینیها. فابتسم تویا ابتسامة لم یظهرها لها. لم یكن یروق له أكثر من أن یراها غاضبة،

ألنها تبدو فاتنة عندما تغضب. فقال لها وهو مازال یشتم رائحة كیو " رائحتك كریهة " صرخت فیه
وهي تضم قبضتیها “تویا!" وفجأة شعر تویا بثقل في جسده ثم وجد نفسه یهوى على األرض. یا

إلهي، لطالما كان یغضبه أن تستعمل تعویذتها السحریة ضده. فنظر إلیها قائًال "كیوكو توقفي عن
هذا! اللعنة!" قالت وهي تنظر إلیه راقدًا على األرض متمنیة لو كان واقفًا لتفعلها مرًة أخرى "أنت

وقح! رائحتي لیست كریهة!"  
وعندما شعر تویا بتأثیر تعویذتها السحریة یزول نهض واقفًا على قدمیه وهو یتمنى أال تستخدمها
ضده مرة أخرى. قال محاوًال أن یشرح لها وجهة نظره "كیوكو، من فضلك، استمعي لي، خذي

حمامًا آخر. ال یمكنك أن تشتمي هذه الرائحة لكنني أستطیع..." ولكنها قاطعته قائلة " تویا!" وهوى
أرضًا مرة أخرى عندما اشتد غضبها ثانیًة. كان محظوظًا ألنها لم توسعه ركًال. فتمدد راقدًا لنحو

دقیقة وهي تنظر إلیه شزرًا. نظر إلیها وهو یهمس " إنني أشتم رائحته علیك." ثم نهض واقفًا، وعیناه
الفضیتان تلمعان في ضوء الشمس من خلف خصلة من شعره الداكن التي تهدلت على جبینه. ألم تكن
تفهم أنها تحمل رائحة كیو ولیس رائحته هو؟ واستدار تویا مبتعدًا في طریقه نحو الغابة... وتركها في

حیرة. لقد كان یبدو حزینا جدًا عندما قالها. أمالت رأسها وهي تشعر أنها أكبر حمقاء في العالم، بل
كال العالَمین. كانت تعلم أنه دونًا عن كل أشقائه الوحید الذي لم یكن قادرًا على االنسجام معه... حتى

مع انتمائهما لنفس الجانب. كانا یقاتالن معًا في نفس الفریق، ولكن كانت المسافات بینهما متباعدة.
"تویا، أنا آسفة." َهَمستها في الفراغ الذي تركه خلفه. ثم استدارت وخلعت مالبسها وعادت إلى الماء

لتتخلص من أثر رائحة كیو علیها. وابتسمت وهي تفكر... ال تروق له رائحة كیو. هل یغار منه؟
وتنهدت وهي تعاود التفكیر في األمر... أم ألنه ال یحب كیو؟ وتذكرت ما حدث سابقًا عندما كانت

ُ



وحدها وهي تسرع في االغتسال قبل أن ُتفاجأ بضیف آخر غیر مرغوب فیه. ثم أسرعت في الخروج
من الماء، وارتدت مالبسها وانطلقت في طریقها إلى الُمخیم. وعندما وصلت وجدت تویا في

انتظارها كما توقعت. لم تكن ترید أن تبقى وحدها معه بعد ما حدث عند البحیرة. والتفتت تبحث عن
كاموي ولكنها لم تجده. سألته كیوكو بعصبیة  "تویا، أین كاموي؟" كان تویا في انتظارها، ولكنها لم

تغب عن بصره لحظة واحدة على الرغم من أنه سبقها في العودة ببضع دقائق... لم یكن یرید أن یعود
كیو مرة أخرى لینهي ما قد بدأه. وهز كتفیه كأنما ال یعنیه األمر وهو یقول "لقد ذهب لزیارة سینین.
سیعود في الصباح وحینها یمكننا الذهاب." وكان تویا قد أرسل كاموي إلى الرجل العجوز لیحصل

منه على معلومات تفیدهم في العثور على التعویذات. وفي ثنایا عقله كان تویا یعلم أنه كان مجرد
مبرر لیقضي مع كیوكو بعض الوقت بمفردهما. تنهدت كیوكو وجلست ، وأغلقت عینیها واسترخت
وهي تستند إلى الشجرة. اللعنة، لقد وجدت نفسها في نفس الموقف الذي كانت ترید أن تتجنبه عندما
ذهبت للنزهة. وفي محاولة إللهاء نفسها، بدأت تفكر في كیو، وعینیه الذهبیتین تومضان بلمحة من
المشاعر. كانت أول مرة تراه یظهر أي عاطفة بعیدًا عن وجهه اآلخر الخالي من المشاعر باستثناء

الملل أو الغضب الذي كان یظهر علیه أثناء المعارك. وتذكرت ُقبلته. لماذا قبَّلها بهذه الطریقة؟ ولماذا
لم تحاول إیقافه؟ كأنها كانت مسلوبة اإلرادة، كانت فقط قادرة على اإلحساس. وعلى الرغم من أنها
كانت ال تزال خائفة جدا منه ، فقد شعرت باألمان في نفس الوقت. ورغم كل شيء ، كان واحدا من
حراسها. لم یكن لیؤذیها... ألیس كذلك؟ لقد كانت ُقبلتها األولي التي لن تنساها أبدا. والتفتت إلى تویا

ووجدته یحدق فیها مرة أخرى. كان تویا یراقب وجهها الذي كان یعج بالمشاعر واألحاسیس ویتساءل
فیم كانت تفكر؟ وبدت وكأنها تخفي سرًا ما، ثم الحظ تورد وجنتیها فعلم أنه كان على حق. كانت
تفكر في كیو. كان یمكنه أن یشعر بالغضب یتصاعد إلى رأسه. وعندما التفتت إلیه ظل یحدق في
وجهها. والتفت إلى الجهة األخرى عاقدا ساعدیه أمام صدره وتركها تنظر إلیه بارتباك. وعندها

قطبت جبینها وصرخت فیه "ماذا فعلت ُألغضبك؟" فانتفض ولكنه لم یلتفت إلیها أو یجب عن
سؤالها. ما الذي أغضبه؟  

وفجأة، سرت في جسدها قشعریرة باردة وبدأ قلبها ینتفض داخل صدرها... لقد شعرت بشئ شریر
یقترب. وعندما التفتت، وأغلقت عینیها شعرت بالظالم یقترب. كانت لمحة من شر بداخلها جزء من

القلب البّلوري الحارس المحطم. وفي تلك اللحظة شعر تویا بخفقان قلبها المتزاید والتفت لینظر إلیها.
"كیوكو ماذا هناك؟" كان صوته ملئ بالقلق حتى أنه نسي أنه كان غاضبًا. "إنها تعویذة بالغة القوة
وملیئة بالشر. إنها تتحرك بسرعة... في هذا اإلتجاه." قالتها وهي تشیر إلى الیسار، ثم قفزا واقفان
على قدمیهما وانطلقا یركضان في اإلتجاه الذي أشارت إلیه. لم یذهبا بعیدًا عندما سمعا صوت شئ

یتحطم بین األشجار وهو یتجه نحوهما. وفي هذه األثناء كان جسد تویا یتحرك وفقًا لقواعده الخاصة
جدًا وساعداه ینبضان إلى جانبیه كأنه یستمد القوة الكامنة بداخله. وفي حركة خاطفة، استل تویا

خنجره الناري من داخل جسده وقفز أمام كیوكو لیدفعها بیده األخرى خلفه. ووقف تویا مستعدًا وهما
ینظران إلى الغابة التي بدت وكأن الحیاة قد دبت فیها. تحطمت األشجار وُسحقت أوراقها من حولهما
عندما شاهدا شیطانًا ضخمًا یهاجمهما. ازدردت كیوكو ٌلعابها وهي تنظر إلى ذلك الشیطان. كان أكثر

طوًال من أي منهما بمقدار عشرة أضعاف وبشع الخلقة إلي حد مخیف. كان یمكنها أن ترى السماء
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