


 

أسطورة قلب الزمن
العالم قد یتغیر... لكن األساطیر الحقیقیة تبقى أبد الدھر، منذ بدء الخلیقة والمعركة محتدمة بین الظالم
والنور، تتشكل العوالم وتُسحق تحت أقدام من صنعوھا، ومع ذلك فإن الحاجة المستمرة للخیر والشر
لم تكن أبدا محالً للشك، وفي بعض األحیان یتم طرح عنصر جدید للمنظومة... وھو الشئ الوحید

الذي یریده كال الطرفین ولكن واحد منھما فقط ھو من یمكنھ الحصول علیھ، وعلى الرغم من طبیعتھ
المتناقضة، القلب البلّوري الحارس ھو الشئ الذي یتوق كال الجانبین للحصول علیھ، ھذا الحجر
البلّوري لدیھ القدرة على خلق وتدمیر العالم الذي نعرفھ، ولكنھ أیضاً قادر على إنھاء المعاناة

والصراع في لمح البصر، ویقول البعض أن ھذا الحجر البلّوري عاقل یفكر... والبعض اآلخر یقول
أن اآللھة ھم من وراء ذلك كلھ.

وفي كل مره ظھر فیھا الحجر البلّوري ، كان حراسھ دائما علي استعداد للدفاع عنھ من جمیع الذین
یستخدمونھ ألغراضھم الشخصیة األنانیة، وتظل ھویات الحراس دون تغییر ویبقى والؤھم وحبھم

لما یحرسون بنفس القوة والشراسة بغض النظر عن العالم أو البعد.

ووسط ھؤالء الحراس القدماء تقف فتاة واحدة وھي من تتعلق بھا وجدانھم، وتحمل في داخلھا قوة
الحجرالبلّوري نفسھ، إنھا حاملة الحجر البلّوري ومصدر قوتھ.

في بعض األحیان تكون الصورة ُمَشوشة، وتصبح عملیة الحمایة ھي حمایة الكاھنة من الحراس
اآلخرین. ھذا ھو الكأس الذي یشرب منھ قلب الظالم، إنھا الفرصة التي تجعل حراس الحجر

البلّوري ضعفاء وعرضھ للھجوم.
الظالم یشتھي قوه البلورة والفتاة كرجل یشتھي امرأة، داخل كالً من ھذه األبعاد والحقائق سوف تجد

حدیقة سریة تُعرف باسم قلب الزمن، وھناك، ستجد تمثاالً لكاھنة شابة راكعة ُمحاطة بسحر قدیم
مھمتھ الحفاظ علي كنزھا السري وحمایتھ، ھذه العذراء ممدودة الیدین كما لو كانت في انتظار شيء
ثمین یُوضع فیھما، وتقول األسطورة أنھا في انتظار الحجر القوي المعروف باسم القلب البلّوري

الحارس لیعود إلیھا.

إن الحراس ھم فقط من یعرفون األسرار الحقیقیة وراء التمثال وكیف جاء إلى الوجود، قبل ھؤالء
األخوة الخمسة كان ھناك َسلَفیھم ، تادامیتشي ، وشقیقھ التوأم ، ھیاكویھ ، وھما من قاما بحمایة قلب
الزمن أثناء أحلك أوقاتھ وأظلمھا، وھذا التوأم ھو من قام بحمایة سبب بُعد العالم البشري عن عالم

الشیاطین، وكانت ھذه ھي المھمة المقدسة! كان یجب أن یبقى البشر والشیاطین على حد سواء آمنین،
وأن یبقى أیضاً وجود عالمیھم سراً عن بعضھم البعض.

وخالل عھد األخوین ، وبشكل غیر متوقع ، عبرت مجموعة صغیرة من البشر بطریق الخطأ إلى
عالم الشیاطین بسبب الحجر البلّوري المقد،. وأثناء ھذه الفترة من االضطراب ، تسببت قوة الحجر
البلّوري في تمزق الحاجز الذي كان یفصل بین األبعاد، ولكن قائد المجموعة البشریة و تادامیتشي



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

الفتاة، وقد زادت قوه إحكام الفجوة عشرة أضعاف ، وتم فصل مثلث الحب الخطیر إلى األبد، وتحطم
قلب ھیاكوھیھ ...حتى أخاه ، تادامیتشي خانھ بالتأكد من أنھ والكاھنة قد انفصال لألبد.

بمجرد أن یضیع الحب یمكنھ أن یتحول إلى أكثر األشیاء شراً، فقد تحول قلب ھایاكویھ المكسور إلى
غضب عنیف وغیرة تسببا في معركة بین األخوین التوأم ، وإنھاء حیاه تادامیشي وتمزیق روحھ
الخالدة، وتحولت بقایا الجسد الخالد إلى خمسة حراس جدد لیتولوا حمایة الفجوة من ھیاكویھ الذي
انضم إلى الشیاطین في عالم الشر، وأصبح ھیاكویھ سجیناً للشر الذي امتألت بھ نفسھ ، واستبدل
رغبتھ في حمایة الفجوة ببذل كل ما في وسعھ لتدمیر الحاجز وفتح الفجوة تماماً، وعلى الرغم من
مظھره المالئكي،وشعره الحالك السواد الذي انسدل طویالً إلى أسفل ركبتیھ، یبقى انتماءه الحقیقي

للشر مختبئاً بداخلھ.
بمجرد أن بدأت الحرب بین قوي النور والظالم ، إذا بضوء أزرق ساطع ینبعث من التمثال المقدس
والذي یعني أن الكاھنة الشابة قد ُولدت من جدید وان الحجر البلّوري عاد للظھور في الجانب اآلخر،
وفي تلك اللحظة نھض العمالقة الخمسة لیقوموا بمھمتھم لحمایتھا وتبدأ المعركة الحقیقیة بین الخیر
والشر، ومن ھنا تبدأ قوى الظالم في الدخول إلى عالم النور للسیطرة علیھ، وھذه ھي واحدة من

العدید من المغامرات البطولیة...



 

الفصل األول "حطام الذكریات"
 

"كیوكو!!!!!!" انطلقت صرخة تویا الغاضبة تشق أرجاء الغابة المحیطة، وعندما تالشى صدى
صرختھ الیائسة، أحاط بالمكان صمت مطبق قاتل وكل العیون محدقة في ھیاكویھ وتنتظر خطوتھ
التالیة، لم یتمكن أحد من إیقاف ما حدث، فقد حدث كل شيء بسرعة لم تمكن أحدھم من القیام بأي

شئ، وشعر الحراس الخمسة بالشلل والخوف یتملكھم جمیعاً، فلم یكن أحدھم یتصور أنھم قد اجتمعوا
لحمایة القلب البلّوري الحارس من ھیاكویھ... لینتصر ھو في النھایة، ویفقدوا ھم من أحبونھا وقاموا

بحمایتھا.

وھناك في وسط ساحة المعركة... شاھدوا وعاشوا أسوأ كوابیسھم، فقد أمسك ھیاكویھ بكیوكو
وضمھا نحو جسده وھو ینظر إلى وجھھا المذعور، وبدأ نصف جسدھا السفلي یمتزج مع جسده كما
خطط تماماً، فقد كان یحاول االستحواذ على جسدھا ھي والقلب البلّوري الحارس ببطء وابتالعھما
داخل الفجوة الفراغیة التي تكونت داخل كیانھ، وشاھد الجمیع فساد البلّورة عندما غمرھا ظالم قاس

نشأ من أعماق الجحیم.

قاومت كیوكو في شراسة وھي تدفع ھیاكویھ بیدیھا في صدره في محاولة لتخلیص نفسھا من ھذا
الشیطان الذي كان یوماً حارساً أعظم بكل ما أوتیت من قوة لتجده یضحك ساخراً، فقد كانت قوة

ھیاكویھ التي تجري في عروقھ مجرى الدم قد ازدادت بشدة، مما جعل محاوالتھا الضعیفة للتخلص
منھ تبدو لھ كلعبة مسلیة، وانسدل شعره الداكن الطویل وتمایل لیحیط بھما وكأنما دبت فیھ الروح،

وشقت نھایات خصالت شعره طریقھا لتلتف حولھا كأغالل حدیدیة لتساعده على إحكام تقیید جسدھا،
فشعرت كیوكو وھي تقاتل لتحریر نفسھا من قوة جذب جسده بعدم جدوى ما تفعلھ، فھي ال ترید
السقوط في الفراغ البارد المظلم الذي یمأل كیانھ، لقد كانت تشعر بالشیاطین ھناك... ینتظرونھا،
وكلما كان یجذبھا نحوه، ازداد شعورھا بالبرودة في ذلك الجزء من جسدھا، ثم شعرت بوخزات
قاسیة في ساقیھا وكأن الجلید یتكون على جسدھا ومالیین من اإلبر تنغرس فیھ، فأدرك أنھا لو لم
تتصرف بسرعة، سینتھي كل شئ، ورأت األشقاء الخمسة الذین تكفلوا بحمایتھا خالل العامین

السابقین... وھم یقفون ھناك ویشاھدون ما یحدث.
لقد أرادوا جمیعاً مساعدتھا، ولكنھم كانوا یخشون أن یقوموا بما ال یحمد عواقبھ وھي محتجزة أمام
ھیاكویھ الذي اتخذھا كدرع لھ، لم تكن كیوكو ترید أن تخسر معركتھا ضد ھذا الحارس الخائن، إنھ

عم ھؤالء الحراس... لماذا تحول ضد أبناء شقیقھ منذ ھذا الزمن الطویل؟ تحولت عینا كیوكو
الخضراوین كالزمرد لتنظر إلى عیني عدوھا في خوف غاضب، ال یمكن لھذا أن یحدث... لیس بعد
كل ما مرت بھ، لقد كان ھذا كلھ خطأھا منذ البدایة، ثم ضاقت عیناھا وھي تحدق في عیني ھیاكویھ
المظلمتین الواثقتین، لقد أحضرت البلّورة معھا إلى ھذا العالم، وستأخذھا خارجھ حتى لو اضطرت

للذھاب بھا مباشرة إلى الجحیم.



وقف كیو على بعد عشرین متراً وسحب سیفھ المدمر الملقب بـ ‘ھاكایشا ‘في غضب ھادر، فلم یكن
یروق أن یمس عمھ الذي أصبح عدوه الفتاة البشریة الوحیدة التي كان یكن لھا كل االحترام والتي
كانت تبدو ضعیفة إلى حد مفزع بین ذراعي ھذا المعتوه، لقد أصبحت ھذه المعركة اآلن معركة

النقاء ضد الشر، ولكن الحارس األعظم... كیو أكبر األشقاء الخمسة لم یستطع أن یفعل شیئاً دون أن
یؤذي كیوكو التي تحول بینھ وبین عدوه، وكان یعلم سراً أن قوة البلّورة لم تكن لتؤذیھ خاصة بعد أن
ألقى تعویذة لتبطل عمل كل التعویذات األخرى قبل ھذه المعركة، لقد كان مستعداً لمحاولة ھیاكویھ
استخدام القلب البلّوري الحارس ضده، ولكن ما یحدث اآلن... لم یكن یتوقعھ، فھو ال یرید لكیوكو أن
تتأذى أبداً... لیس طالما كانت لدیھ القدرة على منع ذلك، ولم یحاول المقاومة عندما انطلقت أشباح

شیطانیة من تحت األرض، وكأنھا تأتي من أعماق كابوس مرعب، لتلتف حول جسده الخارق لتكبلھ
وتمنعھ من الحركة، فالتفت كیو إلى تویا وھو یشاھد الغضب الذي اشتعل في العینین الفضیتین لشقیقھ
األصغر الذي أطلق ھیاكویھ نحوه أشباح شیطانیة انقضت علیھ في محاولة لتكبیلھ ھو اآلخر، ولكن

تویا كان یقاتل والرغبة في االنتقام تمأل كیانھ كلھ.

وفي داخلھ، شعر كیو باالرتیاح للقیود التي منعت شقیقھ من الھجوم على ھیاكویھ... فبدون تلك
القیود، كان تویا سینطلق، دون شك، مھاجماً ھیاكویھ أیاً كانت العواقب، فرؤیة تویا لكیوكو وھي في
خطر جعلتھ عاجزاً عن التفكیر السلیم، وشعر كیو بقوة تویا تزداد في سرعة كما ازدادت قواه وقوى

بقیة أشقاءه.
وعلى بعد عشرة أمتار، اتسعت عینا كوتارو الزرقاوان وھو ال یصدق ما یحدث، فھو لم یود ھو

اآلخر أن یرى كیوكو تتأذى ولكنھ لم یكن باستطاعتھ شیئاً لیفعلھ، فكلتا ذراعیھ كانتا ملطختان بالدماء
من أثر المعركة بینما لم تكن ساقاه في حال أفضل، فقد كان عاجزاً عن الھجوم وھو یكافح من أجل
الوقوف ومقاومة آالمھ، أما عقلھ، فكان في حالة تجمد من خشیتھ على الفتاة التي یحبھا أكثر من أي
شئ، قبل أن یصیح كوتارو في صوت خشن "إیاك أن تؤذیھا وإال سأطاردك حتى لو اختبأت في
الجحیم نفسھ یا ھیاكویھ" وكشر عن أنیابھ الحادة وعینیھ الزرقاوین تبرقان بلھیب االنتقام، ثم بدا
وكأن الھواء من حولھم تفوح منھ رائحة االنتقام وحطام المعركة یتطایر من حولھ في دوائر بفعل

ریاح كوتارو العاتیة.

أما كاموي فكان خائفاً، ولكنھ عندما رأى كیوكو تقاوم بین ذراعي ھیاكویھ، اشتعل عقلھ غضباً،
والتمعت عیناه الغاضبتان ببریق رمادي داكن، ودون تفكیر في العواقب، انطلق كاموي مباشرة نحو
ھیاكویھ ومخالبھ تبرز، وانتابتھ شجاعة نبعت من حبھ للكاھنة، فوجد نفسھ یرتد للخلف عندما ھاجمتھ

الظالل الشیطانیة وألقتھ أرضاً لیصطدم باألرض في شدة ویتطایر الحطام من حولھ في عنف،
فالتقطھ كاین، الذي كان یحمي دائماً الحارس األصغر أثناء المعارك، وضمھ إلیھ في إحكام وألسنة
النیران تنبعث من قدمیھ لیحلق طائراً ویقفز بكاموي مبتعداً عن مصدر الخطر، وأرقد الحارس
المصاب أرضاً، ثم التفت نحو ھیاكویھ وعینیھ یتطایر منھما الشرر وھو یقف لیحول بین كاموي

وبین الخطر.

وفي ھذه األثناء، كانت سوكي جالسة أرضاً على ركبتیھا وھي تضم والدھا بین ذراعیھا والذي كان
قد فارق الحیاة بالفعل، فاشتعل غضبھا ومأل كیانھا نحو ھیاكویھ الذي قتل سینین، واستقر بصرھا



على كیوكو وھي تتمنى أن تستطیع إنقاذ أعز صدیقاتھا من نفس القدر المحتوم الذي اختطف ھذا
الرجل الحكیم بال رجعة.

وقف شینبي أمام سوكي لیحمیھا ویحول بینھا وبین ھیاكویھ، ثم تطایر شعره األزرق الداكن كسواد
اللیل حول وجھھ عندما ھبت ریاح كوتارو الغاضبة... والقلق والخوف یطالن بوضوح من عینیھ
األرجوانیتین، وشعر بقوة البّلورة تزداد، فازداد معھ قلقھ وخشیتھ على كیوكو، فصرخ بصوت

مذعور "ال..." خرجت منھ الكلمة وكأنھا ردة فعل لمطرقة ھوت على معدتھ بقسوة، وأدرك شینبي
أنھ لو حصل ھیاكویھ على القوة الكاملة من القلب البلّوري الحارس، سیكون كال العالمین في خطر

جسیم، وسالت دمعة وحیدة على وجنتھ وھو یشعر بقلبھ یتحطم لعدم قدرتھ على فعل أي شئ وصرخ
ثانیة "... كیوكو"

تطلع ھیاكویھ إلى أعدائھ الذین وقفوا في طریقھ لفترة طویلة للغایة... أبناء شقیقھ، كان یعلم أنھم
یخشون مھاجمتھ اآلن ألنھ یحتجز كیوكو ویستغلھا كدرع، وشعر بالغضب الذي امتألت بھ نفوسھم
وأحاط بھم جمیعاً، ففرد جناحیھ الداكنین بلون األبنوس لیصبحا أشبھ بستارة خلفیة مظلمة وعیناه

الداكنتان تتطلعان إلى الفتاة التي تقف بین ذراعیھ وقال لھا "إنھم یحاولون حمایتك" قالھا في صوت
ھادئ وكأنھم لم یكونوا في خضم المعركة وإنما یشاھدونھا من بعید، وشعر بالقلب البلّوري الحارس

المقدس ال یزال واضحاً لألعین في منصف صدره العاري، فقد كان حبھا للحراس الذین یقاتلون
لحمایتھا ھو الشئ الوحید الذي یمنع البلّورة من االندماج مع جسده لتمنحھ القوة التي یرغب فیھا،
وكان نقاء ھذا الحب ھو مصدر قوتھا وكانت ھي تستخدم ھذه القوة لتستعید منھ البلّورة... فقد كان

یشعر بھذا، ولكنھ شعر أیضاً بالقوة التي تسري في عروقھ مما جعلھ یرغب في المزید، فرقَّت عیناه
للحظة وھو یھمس وكأنھ یتحدث إلى محبوبتھ "ھذا ال یكفي" وقرر ھیاكوھیھ أنھ سیستخدم القوة التي
اكتسبھا بالفعل من البلّورة ضد كیوكو بطریقة تدمر رباط الحب الذي یحیط بالمجموعة الصغیرة، فقد
كان یعلم أنھ یجب علیھ إیقافھا... فقوتھا وحدھا تماثل قوة البلّورة التي كانت تحملھا بداخلھا في یوم
من األیام، نفس البلّورة التي منحتھ الفرصة یوماً ما لیحب... قبل أن تنتزع منھ ھذا الحب بقسوة

بالغة، فأحاط وجھ كیوكو بكفیھ ثم جذبھا نحوه لیطبع قبلة حانیة على شفتیھا البریئتین وھو یحدق في
عینیھا الخضراوین الغاضبتین، ثم اخترق عقلھا باستخدام قوة القلب البلّوري الحارس، وغاص في
ذكریاتھا مع الحراس الذین تحبھم بشدة... سیحرمھا من تلك الذكریات، فسرقتھ لذكریاتھا مع من

تقاتل من أجلھم سیضعفھا ویزید من قوتھ.

لم تستطع كیوكو أن تحرك ساكناً، فقد شعرت بالشر ینشب مخالبھ في عقلھا ویحاول تدمیر ذكریاتھا
ویحرمھا من السبب الذي تخوض ھذه المعركة من أجلھ... ویحاول انتزاع الحب من قلبھا، حب
أصدقاءھا جمیعھم، ولكنھا لن تسمح بذلك، وشعرت بنفسھا تفقد السیطرة، لیتبقى لدیھا شئ واحد
یمكنھا أن تستخدمھ ضده، وكان ھذا ھو الشئ نفسھ الذي یحاول انتزاعھ منھا وتدمیره، فومضت

عیناھا بغضب ھادر ال یمكن احتواءه بعد اآلن، وأمسكت شعره الحریري الداكن بكلتا یدیھا وقبضت
علیھ في قوة قبل أن تدفع جبھتھا لتصطدم بجبھتھ لیھتز جسدیھما بفعل موجات غایة في القوة.

وانطلق صوتھا یخترق حاجز صمت ساحة المعركة وھي تصرخ "أترید ھذا حقاً؟ ھا ھو ذا!!
خذه!!!!"



توھجت عینا كیو الذھبیتان في شدة عندما سرى الخوف في جسده كنصل خنجر حاد، ماذا كانت
الكاھنة تفعل؟ وأدرك أن ھناك شیئاً لیس على ما یرام وشعر بقواه الروحیة تنادیھ... تحثھ على أن
یسمع ویرى قبل فوات األوان! فاخترق عقل كیوكو على الفور لیرى ما یحدث، ولو لم تكن الظالل

الشیطانیة تحیط بھ في إحكام وتمنعھ من الحركة لكاد یسقط على ركبتیھ من ھول ما رآه، فلن یستطیع
طوال حیاتھ أن یتخلص من الشعور الذي سرى في جسده، وستبقى صور ما سمعھ ورآه محفورة في
ذھنھ إلى األبد، وأدرك وھو یتوغل في عقل كیوكو كم مشاعر الحب التي تحملھا لھ وألشقائھ أیضاً،
فرأى كل لمسة، وشعر بكل العواطف تداعب أحاسیسھ، وتحطم كیانھ مع مشھد كل دمعة تماماً كما
تحطم كیانھا، وارتجفت أعماقھ عندما تجلت أمامھ قوة كیوكو والتي لم یكن یتصور أحدھم أنھا كانت
تمتلكھا... قوة لم تكن ھي نفسھا تعلم بوجودھا داخلھا، لقد شعر ورأى كل الذكریات وھي تنطلق من

عقلھا إلى عقل ھیاكویھ وكأنھا تطلق سھامھا نحو قلبھ مباشرة، سنوات عدیدة من الحب واآلالم
والتضحیة... انطلقت كلھا في لحظة واحدة، وسالت دموع الغضب على وجنتي كیوكو وھي تستمر
في إطالق ذكریات الحب والصداقة واأللم، باإلضافة إلى مشاعر خفیة حملتھا للجمیع وتصارعت
بداخلھا وھي تخترق عقل وكیان ھیاكویھ، وكان ھذا ھو السالح الوحید الذي تبقى لدیھا، وعلى

الفور، تزعزع الشر داخل ھیاكویھ.

شعر الجمیع بتحول في القوى عندما بدأت البلّورة تتوھج بضوء أبیض ساطع بدالً من الضوء المظلم
الذي كان یشع منھا، فتحرر كالً من تویا وكیو من الظالل الشبحیة التي كانت تقیدھما قبل أن تتفكك

وتمتزج بالھواء المحیط بالجمیع، ثم شاھدت كیوكو الحیرة تبدو على المالك القادم من الظلمات واأللم
یظھر على

 

وجھھ الرائع، وبینما شعرت كیوكو بنفسھا تتحرر منھ، مدت یدیھا الصغیرتین وقبضت على البلّورة
لتجذبھا من داخل جسده، كانت تعرف ما یجب علیھا القیام بھ خاصة عندما شعرت بعقلھا على وشك

خسارة معركتھ مع الذكریات التي لم تكن ترید أن تنساھا، واستمرت دموعھا المتألقة في تتبع
المسارات التي تركتھا سابقتھا وسالت لتغرق وجنتیھا، لقد تخلت عن ذكریاتھا لتنقذھم جمیعاً.

وبسرعة، وقبل أن تفقد سیطرتھا على نفسھا تماماً، رفعت القلب البلّوري الحارس وضمتھ إلى
صدرھا... أمام المكان الذي یحتلھ قلبھا، ثم استدارت لترى كالً من تویا وكیو یقفزان نحوھا مباشرة
وھي تھمس لھما "تذكروني من فضلكم... ابحثوا عني وأعثروا علّي" وكان آخر ما رأتھ كیوكو

وبصرھا یتخلى عنھا تدریجیاً ھو مشھد كیو وتویا وھما یصرخان بإسمھا ویتجھان نحوھا، أحدھما
یحمل عینین ذھبیتین واآلخر بعینیھ الفضیتین... ثم أظلمت الدنیا أمام عینیھا، فشعر كیو بھا تنھار
وظن أنھا تحتضر، فقفز ھو وتویا في نفس التوقیت وھما یحاوالن التقاطھا في یأس عندما تغیر كل
شئ فجأة وكأن قطرة من ماء قد ھبطت لتستقر أمام عینیھ، فظھرت تموجات تنبعث من جسد كیوكو
التي تالشت فجأة من أمامھم، ثم صرخ ھیاكویھ في غضب قبل أن یختفي أیضاً، انطلق عقل كیو

یعمل بسرعة مذھلة وصرخة شقیقھ تنضم إلى صرختھ قبل أن تتوقف فجأة ثم أدرك بعدھا أن تویا قد
اختفى ھو اآلخر، فوجد كیو نفسھ یھبط بھدوء في المكان الخالي الذي كان ھدفھ یحتلھ منذ ثانیة

واحدة، وبرقت عیناه الغاضبتان وھو یتلفت حولھ وھو ال یصدق ما حدث للتو، لقد اختفى الجمیع، ثم



شعر كیو باألدرینالین یتدفق في عروقھ ویمتزج بدماء الحارس النقیة، لقد رأى وشعر بكل ما حدث،
وھو اآلن یمتلك كل ذكریاتھا، وسمع أمنیتھا في اللحظة األخیرة وھي تضحي بنفسھا لتنقذھم، ربما لم
تكن تدري ما فعلتھ... ولكنھا أخذتھم جمیعاً معھا وتركتھ وحیداً، فقد منعت التعویذة التي ألقاھا حول
نفسھ تأثیر البلّورة علیھ حتى ال یستخدمھا أحدھم ضده وحالت دون تتبعھ لآلخرین أینما ذھبوا، لقد

أخذت منھ كل شئ وتركت لھ بضع كلمات ھمست بھم لھ قبل أن تختفي، فشد قامتھ في اعتداد،
وتطایر شعره الفضي الطویل الذي یصل إلى ركبتیھ من حولھ وأطراف قمیصھ الحریري ترفرف
بفعل الریاح وكأنھ یقف في مواجھة عاصفة غیر مرئیة كالعاصفة التي تمزق قلبھ المعذب، وكان
یبدو كالمالك... قوي ومعتد بنفسھ وبالغ الوسامة وھو یتطلع إلى ساحة المعركة، ثم رفع یده إلى

وجنتھ لیمسح دمعة قرمزیة لم یمتلك القوة لكتمانھا، نظر كیو إلى الریش الذھبي الذي تطایر من حولھ
عندما فرد جناحیھ الذھبیین لیتوھجا باللون نفسھ لیضیئا المكان ویكشفا ھویتھ الحقیقیة ألول مرة في
حیاتھ الخالدة، وكان الجرح الوحید المتبقي من المعركة ھو الشق الذي ظھر فوق المكان الذي یحتلھ
قلبھ... القلب الذي لم یعتقد أحد أنھ یمتلكھ، ثم التفت نحو تمثال العذراء الذي وقف على بعد أمتار قلیلة
منھ وھمس "أنا لم أتخلى عنك یا كیوكو، فمسافة أكثر من ألف عام ال تكفي لمنعي من العثور علیك

مرة أخرى..."



 

 

الفصل الثاني "الجانب اآلخر"
 

علي الجانب اآلخر من قلب الزمن، وبعد عامین... وأكثر من ألف سنة في مستقبل عالم الشیاطین،
كانت الرسالة موجھة إلى ضریح ھوجو، نظر الجد ھوجو إلى المظروف األنیق الذي استلمھ للتو من

ساعي البرید وحملھ لیعود إلى المنضدة حیث كان یحتسي بعضاً من الشاي، فقبل أن یقرع ساعي
البرید جرس الباب كان الجد ھوجو یستمتع بالھدوء الذي عم أرجاء المنزل الذي یغلب علیھ النشاط

في معظم األحیان، وكان الجمیع قد خرجوا ھذا المساء، كان تاما قد ذھب إلى نادي األلعاب مع
أصدقائھ بینما ذھبت كیوكو إلى المكتبة للمذاكرة، وذھبت السیدة ھوجو لشراء بعض احتیاجات

البقالة.

التقط الجد ھوجو سكین صغیر من على المنضدة واستخدمھا لیفتح المظروف ذا األطراف الذھبیة
بعنایة، ثم مد یده وجذب رسالة مكتوبة على ورقة سمیكة، ذھبیة الحواف وبدأ في قراءتھا، وكلما
التھمت عیناه السطور، كلما اتسعتا أكثر، فقد كانت منحة دراسیة، منحة دراسیة كاملة في مدرسة
باھظة التكالیف على أطراف الجانب اآلخر من المدینة "جامعة كیھ إل" قالھا وصوتھ یمتلئ بدھشة

ألول مرة منذ سنوات عدیدة، ثم قرأ في الرسالة أن المدرسة ستتحمل كافة التكالیف بما في ذلك
تكالیف اإلقامة، وفي نھایتھا رأى توقیع مؤسس المدرسة بالحروف األولى من اسمھ كیھ إل، فرفع
الجد وجھھ المتغضن والذي یعلوه اآلن ابتسامة مشرقة لم تظھر علیھ منذ فترة طویلة للغایة، ستكون
كیوكو في غایة السعادة، فقد كان یدرك مدى قلقھا من أن یؤثر غیابھا المتواصل عن المدرسة على

قبولھا في أي أكادیمیة، ولكنھا اآلن ستلتحق بأفضل أكادیمیة في المنطقة، ثم تجھم وجھھ في تفكیر...
فھذه المدرسة بالذات من الصعب للغایة االلتحاق بھا، فمعارفھ الذین تقدموا لاللتحاق بھذه المدرسة
ویعرفھم جیداً فشلوا جمیعاً في نیل مبتغاھم، ویشاع أیضا أن المدرسة بھا عدد قلیل جداً من الطالب

بسبب متطلبات االلتحاق رفیعة المستوى التي وضعتھا المدرسة لراغبي التسجیل، فكیف تم قبولھا في
مكان لم تتقدم حتى لاللتحاق بھ؟ ثم عاد بذاكرتھ عامین للوراء، لقد تطلب األمر من كیوكو بعض
الوقت لتعتاد على أسلوب الحیاة مرة أخرى بعد أن عادت من مبنى الضریح في المرة األخیرة

مشوشة تماماً، وانتابتھم حیرة شدیدة عندما عادت فجأة وھي ال تتذكر الكثیر مما حدث في الفترة التي
قضتھا في العالم اآلخر، فقد كانت عائلة ھوجو تعلم بشأن المكان الذي ذھبت إلیھ ألنھا عبرت بوابة

الزمن ذھاباً وإیاباً عدة مرات... وكانت ھذه ھي المرة الوحیدة التي أصابھا فیھا فقدان الذاكرة
المفاجئ ھذا، فلم تكن حتى تتذكر تویا، ولكن جدھا كان یرى أنھ من األفضل لھا أن تنسى ھذا

الحارس العابر بین األزمنة وكل ما یتعلق بالعالم اآلخر بكل مخاطره، فأطل من عینیھ حزن عمیق
للحظة، فقد كان جمیع أفراد األسرة یعلمون معظم ما كان یحدث ھناك ألن كیوكو تذھب وتعود بین
العالمین، ثم تخبرھم بعد عودتھا بما حدث في العالم اآلخر، وكان یعلم أیضاً أنھا أخفت عنھم الكثیر
مما لم تكن تریدھم أن یعرفوا بشأنھ، الكثیر مما لن تعرفھ ھي نفسھا بعد أن نسیت ھذه األسرار،



وحتى بعد أن أخبرھا شقیقھا األصغر تاما بالكثیر مما كان یعرفھ، كانت تھز رأسھا وتخفض
بصرھا، فقد تذكرت فقط أنھا كانت وحدھا في ذلك العالم اآلخر، العالم الملئ بالوحوش.

قلب الجد شفتیھ وھو یفكر، لقد كان یعلم أن كل شئ على ما یرام خاصة عندما أخبرتھ كیوكو أنھا
تتذكر شیئاً عن عودة القلب البلّوري الحارس إلى داخل جسدھا وأن كل شئ قد انتھى، وبعد عودتھا
بأسبوعین، كانت قد انخرطت في أعمالھا المدرسیة وتقدیراتھا كلھا جاءت ممتازة لیسفر جھدھا عن
نجاح باھر، سمع الجد صوت الباب األمامي وھو یُفتح فابتسم ابتسامة عریضة وھو یُقبل الخطاب

وكأنھ سحر مقدس یجلب الحظ السعید، وشاھد حفیدتھ وھي تسیر نحو المطبخ... ستسعد كیوكو للغایة
بھذه األنباء.
   *****

 

بعدھا بثالثة أسابیع...
تابعت عینان ذھبیتان تلك الفتاة من الزمن الماضي وھي تقترب من األكادیمیة، لقد عثر علیھا،

وبطریقة ما، سیضع األمور في نصابھا مرة أخرى، وشعر بھیئتھ البشریة تكاد تتخلى عنھ للحظة
عندما برقت عیناه ببریقھما الذھبي المعھود وھو یتذكر كل ما حدث في ذلك الیوم المشؤوم وسط
ساحة المعركة الضاریة، وألقت أشعة شمس الصباح القادمة عبر النافذة ظالالً غریبة ألجنحة تبدو

من خلفھ، فرفع یده المخلبیة وضاقت عیناه قبل أن یشاھد مخالبھ تتراجع لتختفي داخل ھیئتھ البشریة،
ثم أدار عینیھ نحو الكاھنة وھو یحاول السیطرة على قواه المشتعلة بداخلھ، لقد حان الوقت، ومع
النقاء الذي امتألت بھ نفس كیوكو، شعر بالشر ینھض من سباتھ ویحیط بالمكان، فالحرب التي لم

تضع أوزارھا بعد ستبدأ قریباً، وفي ھذه المرة... لن یعود الرتكاب نفس الخطأ مرة أخرى.

حدقت كیوكو في المبنى الضخم الذي وقفت أمامھ، لقد كان یبدو لھا كقلعة ھائلة من عصور الماضي
الغیر معلوم، فابتسمت لنفسھا بعد أن فشلت في مقاومة ھذا الشعور، فما زالت تشعر بسعادة غامرة

بعد أن علمت بشأن ھذه المنحة الدراسیة وحقیقة أنھا ستعیش بالفعل في ھذا المكان، ثم حولت بصرھا
نحو تاما، الذي أبدى تعاوناً كبیراً بمساعدتھا في حمل حقائبھا واالستقرار ھنا، وأبدت ارتیاحھا عندما

نجحت في إقناع والدتھا وجدھا بالبقاء في المنزل لتودعھم ھناك قبل أن ترحل، وغمرھا شعور
بالحریة المطلقة حتى كاد یفقدھا عقلھا، فأخذت نفساً عمیقاً وھي تستمتع بكل لحظة من ھذا اإلحساس

الطاغي.

"ھل ستقفین ھنا طوال الیوم یا كیوكو أم سنذھب لنبحث عن غرفتك؟" غمغم بھا تاما في تذمر على
الرغم من انبھاره بالمشھد الذي یراه أمامھ، وتطلع إلى الطریق المنحني العمالق المؤدي إلى األبواب
الرئیسیة في دھشة، فرفعت كیوكو خریطة تمسك بھا بین یدیھا وأشارت إلى المبنى الھائل المتصل
باألكادیمیة من جھة الیمین وقالت "أعتقد أن ھذا ھو المبنى المنشود" ثم استدارت وغمزت لتاما
بعینھا وھي تضیف "أشكرك لمساعدتي ھذا الصباح" فابتسم تاما وھو یشعر باإلحراج وتمتم في

خبث "ال علیك یا كیوكو، فرغم كل شئ، سأتخلص منك لبعض الوقت وأعتقد أن ھذا ثمن عادل" ثم
انحنى وانطلق یعدو محاوالً مراوغتھا وھو یكاد یفقد وعیھ من شدة الضحك، فانطلقت كیوكو خلفھ
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