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���� ��� أ���ت �����

 

�� ��ي ����� ��� ����� ����� ��� ���أت ���
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فأحد الأيام عندما كانت في المدرسة المتوسطة كان

عمري 13 ذهبت أنا وأختي (لاره) نمشي سويان الي

مدرسة كونا نتحدث عن قصص خيالية كنت (لاره) تحدثني

عن قصتنا المفضلة كونا نستمتع بوقتنا في تحدث معا

 

 حتى وصلنا ألى أخر الطريق ودعنا بعضنا ثم تفرقت عن

(لاره) فاهي تدرس في مدرسة أخره دأمان أتسأل بأننا كان

ندرس في ماضي بنفس المدرسة ولكن لسبب لا أعلمه قم

أبي بتغييري الى مدرسة أخره ألى ألان لا أعرف لماذا قم

والدي بهذا  عند أنته ائ مدرسة خرجت من مدرسة مع

(ياسه) ألى خرج جالسنا في أحد المقاعد ننتضر أختي و

أصدقائنا (سايه) يعتبر صديقي العزيز وهو يدرس معي في

فصل لقد تعرفت عليله في صف الثالث كان يوجه مشكلة

فقمت بمساعدته بعده أصبحنا أصدقاء  ومن ذلك الوقت

ونحن معا بدء (سايه) يحدثني عن مستقبله وأنه يريد ان

يصبح مغامراً يستكشاف غابات و جوزار و بيوت المسكونه

ويره ما لم يره أحد من قبل قلت وهل سأكون معك في

مغامراتك

بدأ كل شيء عندما كنت صغيرا



قل بتأكيد ستكون معي وسنشكل فريقان

رئعان أنا وانت وجميع أصدقائنا كنت

متحمسان حتى أتت (لاره) ومعه (جاد) و

(أنجله) وهما أحد أصدقائنا و هم يدرسان مع

(لاره) في نفس مدرسة فورا أخبرتهم عن

خطت (ساية) عندما نكبر أن نصبح مغامرين

نستكشاف العالم كم لم يستكشف أحد من

قبل قل (جاد) أنه فكره مدهشه سينضم

معكما نضرة (أنجله) الى (لاره) تنتضر رأيه

قالت لا بأس بهذيه الفكرة ثم قل (سايه) أذا

أكتمل فريقنا لنصبح أعضم مستكشافين على

وجه الأرض و نره عالم كما لم يرهو أحد من

قبل كما كان والدي وبهذ أنشأنه فريقنا و

توعدنا أننا لن نترك بعضنا بعضا وان نتعاون

دائما ويساعد كل فينا الأخر وأننا سنكون

معنا طوال وقت 



 بعد أربعة سنوات

من أنشأء لفريقتنا وتخرجنا من

الثانوية كنت أتكلم مع (سايه) وكنا

نتحدث عن موضيع مختلفة إلى أن

قل (سايه) حسنا (كراس) لقد

وجدت غابه بقرب من شارع

رأيسي بقرب من مدرسة أمام

بقاله ويقال أنه فيه بعض الأشياء

الغريبة ومخيفه و أنه يوجد أشخاص

اختفوا دخل الغابة يوجد به ضواهر

غريبه سأقوم بستشافه ما رأيك أن

نستكشافه سويا قلت وبدون تردد

بتأكيد سأتي لقد وعادنا أنفسنا منذ

ان كون صيغار أننا سنصبح

مستكشافين معا هل نسيت

 



قل لا لم أنسه يا (كراس) وكيف لي ان أنسى

ذلك قلت حسنا لنتكلم مع أصدقائنا ونخبرهم

عن خطتنا أنت تحدث مع (جاد) وأنا

سأتحدث مع (لاره) و (أنجله) قل (سايه) حسنا

سنلتقي أمام البقله في ساعه العاشر مساء

سأنتضر ردك بعده ذهبت إلى غرفة (لاره)

ولحسن الحض لقد كنت (أنجله) معه وقلت

لهما (لاره) (أنجله) لقد تحدثت مع (سايه) منذ

قليل وقل لي أنهو عثر على غابة لنستكشف

غدا سنذهب إلي غابه لنقوم بأستكشافه 

 قالت (لاره) وأين هذه الغابه؟ 

 

قلت أنه بجانب الطريق الرأيسي بقرب من

مدرسة ألتي كنا ندرس فيه أمام بقله في

ساعة عشرة مساء فجاء قالت (أنجله) 



أنه تعرف هذه المكان لقد حذره ولده من

الدخول إلى تلك الغابة بسبب الأشعات حوله

قلت (لاره) لا أنه فكره خطيرة ولا يجب

علينا ذهب الى تلك الغابة مسكونه قد

يتأذي أحد منا

 قلت ولكننا قد نجد فيه أشياء غمضه

وجديده لم يره أحد من قبل سنكون أولا

من سيارها قالت (لاره) أعلم أنك تريد

الذهب الى تلك الرحله أكثر من أي شخص

أخر ولكن تخيل اننا قد ذهبنا إلى غابه

وحدث شيء أد الى أذيات احدا منا او حتى

موته فهل ستكون مسرورا قلت لا قالت أنا

لا أعلم من سيتأذه ولكني أخاف أن يصبكه

مكره فأندم طوله حياتي قلت له ولكننا أتفقنا

على أن نستكشاف العالم سوياتا ونصبح

مغامرين كما تفقنا في ماضي قالت (لاره)



أعلم ولكن تلك المغامرة خطيره قلت كل

مغامرات له خطرته ما معنى المغامرة إذا

لم يكون فيه خطوره هذا هو ممتع في أمر

 

 قالت أسمع (كراس) أنت لم تفهم بعد أن

ذهبت إلى تلك الغابة مع (ياسه) قد يتأذه

أحد منكما هناك أليس (ياسه) هو أعز

أصدقائك هل سترضه أن يتأذه لكل

أختيار ولها عواقب قد تجعلنا نندم طوله

حياتنا لذلك يجب علينا أتخاذ القرار

المناسب لذلك لا تذهبا حسنا لا أريد أن

أخسر أي أحد منكم

 قلت حسنا (لاره) سأتحدث مع (سايه)

خرجت من اغرفه وأغلقت الباب و أنا

ذهب



سمعت (أنجله) تقول هل أنتي تخافين

عليه قالت (لاره) بطبع أخاف عليه أنا

أيضا أريد الذهاب إلى تلك الرحله

ولكن أن أصبه (كراس) أي مكروه

فلن أسمحه نفسي أكملت سيري ألى

غرفتي وانا أفكر بما قلته أختي وأنه

تخاف علي لقد جعلني ذلك أفكر أكثرا  

لقد أرت الذهب و وعات (سايه) أن

أذهب معه ماذا سأقول الان لي (سايه)

و كيف ستكون ردت فعله ياتره دخلت

غرفتي وأخذت هاتفي تراسلت مع

(سايه) وقلت مرحبا (سايه) كيف حالك

أنتضرت على حتى رسلني



وقل مرحبا (كراس) أنا بخير وماذا عندك

 

 قلت بخير (سايه) أريد أن أخبرك عن شيء عن رحله وهو ان (لاره)

رفضت ورفضت أن أذهب معك إلى غابه 

 

قل (سايه) لابس عليك 

 

قلت ولكنني أردت أن أذهب معك 

 

قل أنت لاتفهم (لاره) خأفه عليك ولا تريدك ان تأذي نفسك

 

 قلت وماذا عنك 

 

قل لقد تحدثت مع (جاد) و وفاق على ذاهب معي قلت أذا ستاذهبا 

 

قل نعم لقد أتفقت مع (جاد) بننا سنذهب الى غابه بسيارته وسنلتقي بك

أمام البقله ولكن أنضر إلى جنب المشرق أنت لديك أخته تهتم بك

وتحبك

 

 قلت نعم هذه صحيح

 

 قل لأكون صريحان معك أنا أيضا أشعر بالحزن لأنك لن تأتي معنا

أرت أن تكونه معي في أول رحلتا لنا



لاتضن أنه النهاية لنك ستأتي معنا في رحله ثانية

أتفقنه

 

 قلت حسنا (سايه)أستمتع بوقتك جالست أفكر

في تلك الرحله طويل ليل غدا مساء سيذهب

(ياسه) ألي غابه مع (جاد) وأنا سأبق هنا لقد

أنتضرة تلك الرحله طواله وقت منذ ان كنت

صغيرا لن أستطيع تحمل ذلك رحلة أنتضرته

طويلا و أفقده هكذه لذلك أتخذة قريري سأذهب

بدون علم (لاره) يجب أن أخطط بشكل جيد

لكي لا تكشفني وعلي ان أجهزه أغراضي ولكن

دون ان تعلم (لاره) بدأت أجهز أغرضي ولكن

ليس لدي مصباح لذلك أتررط لذهب لشراء

واحد من المتجر الأدوات في يوم التالي ذهبت

إلي متجر لكي أشتري مصباح عند وصلي

دخلت أبحث عن مصباح إلى أن وجدت مكانه



ولم تبقه الا قطعه وحده أخذته فتاة ألتي

كنت تقف أمامي رحت أبحث عن مصباح

أخر ولكن لم أجد شيء سالت بياع أن

كان يوجد أي مصباح أخر قل لا لقد نفذت

جمعها أصبت بخبت أمل هذا هو مكان

الوحيد الذي يبع الأدوات الأن لن يستطيع

أن أشتري أي مصباح أخر إلى أن أتت

تلك الفتاة أليا لتسألني هل انت بحاجة إلى

هذه مصباح نضرت أليه لقد كنت تلك الفتاة

هي ألتي أخذت الصباح أمامي

 

 قلت نعم لقد كنت بحاجة إليه قمت تلك

الفتاة بماد يده لي

 

 قالت أخذ المصباح أنا لست بحاجتا أليه

كثيرا نضرت لتلك الفتاة والي ملمح وجها 

كنت ذات شعر أسود طويل 



وعينين زرقاء وبشره بيضاء و كنا واضح

أنها بنفسي عمري أتقريبا 

قلت هل حقا لا تريدنه

قالت نعم لدي وحد أخر كنت أريد أن

يكون ذلك المصباح أحيطي لدي أخذت

المصباح وشكرته على أعطئي مصباح  

قالت بصوت لطيف العفو قلت هل بأمكني

أن أسألكي سأل قالت تفضل قلت لماذا

كنتي بحاجة إلى مصباح قالت كنت

أحتاجه وحسب لغرض ما ثمه قالت

أستأذنك يجب علي الذهاب قلت حسنا 

 ذهبت ولكن لحضت أنني لم أره تلك

الفتاة من قبل لسي في مدرسة او في أي

مكان أخر كنت تلك هي مره الأولى ألتي

أره فيه لا أعلم أن كنت سأره مره اخره أم

لا  



أشتريت مصباح وخرجت من متجر وانا عأد

إلى منزل وجدت (جاد) أمامي قادم من بقاله

بعد ان تسوق قمت بألقأ التحيه عليه نضر

(جاد) الى وصرخ قائلا 

 

هاااي! (كراس) أيه مشغب أين كنت قمنا

بتصافح بعدها قل لي ماذا تفعل هنا يا (كراس)

 قالت كنت أشتري مصباح نضر إلي وقل هل

ستاتي معنا

 قالت نعم قل ولكن (سايه) قل أنك لن تأتي

معنا بسبب بعض الضروف قلت

 

 نعم أخبرت(لاره)عن رحله ولكنه رفضت

ورفضت أن أذهب معكما لذلك قررت

ذهاب دون أخبره قل (جاد) لي 



أيها شاقي هل تراه فكرتا جيده 

 

قلت نعم طلما أنتضرت تلك الرحله

لفتراة طويلة فا لماذا لا أتي معكما

 

 قل حسنا هل تريد أن أخبر(سايه)

عن مجيأك قلت 

 

لا دعها تكون مفاجأة قل (جاد) 

 

ها انت ذا لقد أصبحت أسدا لا تخاف

من شياء كم أنا فخور بك أنضر

سنتضرك بقرب من دراسة أمام

البقاله قلت

 

حسنا ولكن الأن دعني أساعدك في

حمل الأغرضك ألي قل 

 

حسنا هيا بنا أيها أسد ذهبت أنا و

(جاد) الى بيته عند وصلنا 



قل (كرلس) لم لا تبيت عندي

ثم نذهب معنا ألى غابه قلت

 

 لا استطيع المبيت عندك يا

(جاد) قل لماذا قلت

 

 السبب هو أن (لاره) تعرف

أنك ستذهب مع (سايه) لذلك

أن قلت له أني سأبيت عندك

فستعارف أني سأذهب معكم

ألى الغابه لذلك سأكون في

غرفتي حتا يحين الوقت ثمه

أتي أليكم



قل لي (جاد) أذا لم تأتي أنا و (سايه)

سنحزن كثيرا على عدم مجيأك عندما

قل (سايه) أنك لن تأتي شعرت بأنه لم

يكن مسرورا و كأنه محطم قلت 

 

سأحول مجيئ أليكم بقدر ما أستطيعي

قل (كراس) أنا اثق أنك ستأتي لذلك كون

مستعد قلت

 

 حسنا اراك لاحقا ذهبت و قلت لنفسي

يجب علي أستعداد وصلت ألى منزل

ومن ثمه ألى غرفتي ولم يبقى سوى

ثلاثه ساعة لذلك وضبت أغاردي

وضعت كل ما أحتاجه حبل و خيمه

وحرصت على عدم قيام بأي ضجه لكي

لا تسمعني (لاره) واوشكت على الانتهاء

ولم يتبقى سوى مصباح أخذته



وضعته دخل حقيبه بعد أنتهائ

قررت ان أرسم خطه للخروج

من منزل لم يكون بأمر صعب

نحن لدينا بيت كبير و يوجد

أمامنا طريق يعبر ناس و سيارت

منه و حديقه خلفيه يتكوان

منزلنا من طابقين لذلك نفذه

هي أفضل مكان أستطيع

الخروج منه دون أن يرني او

يشعر بي أحد صحيح ان غرفتي

في طبق الثاني ولكن ليست عال

جدا عن الأرض أستطيع خروج

منه ولكي لا ينتبه أحد على

غيابي قمت بوضع



أغراض و بعض وسأد فوق سرير

ليبدو وكأنني نأم تبقى ساعتان

ذهبت إلى غرفة معيشه لتناول

الطعام مع عألتي كنت (لاره)

تنضر أليا و لكني تصرفت

طبيعتي ولم أقوم بائي شياء

غريب ليكي لا تشك فيا أنتهيت

من طعام ثم ذهبت ألى غرفتي

لأستريح قليلا قبل خروجي من

بيت قمت بضباة المنبه قلت

لنفسي سأنم قليلا أغمضت

عيناي و حلومت أنني في غابه

وكان (جاد) و (سايه) على

يسري ورأيت (لاره) و (أنجله)

على يمني 



نضرت الى سماء ورأيت القمر بلون

الأحمر مثل دم و أصبح المكان يغمره

ضباب أسود وغربان تصرخ ثم نضرات

مرة أخرى ألى قمر ووجدت شيء

أمأم القمر ينضر الي فجأتن أستيقظ من

ناوم على صوت المنبه ألذي وضعته

تبقى ساعة وحده على موعد خروجي

قمت بتجهيز نفسي و مع كل شيء

تبقت خمسه و أربعوا دقيقه فورا بدأت

بخطه أولان قمت بخروج من نفذه ألى

خرج ثم نزلت ألى أسفل بحذر انتبهت

أن لا يلحضني والدي والدي يعمل

شرطي في مدنتنا أذكر أنه في ماضي

كان يعمل في بنك وكان ضعيف ولكن

بسبب بعض الأحداث حدثت مع أبي

تغير وأصبح شرطي قوى جدا لما

يخبرني أبي كثيرا عما حدث معه

ولكن ما أعلمه جيدا هو أن والدي

تغير كثيرا عما كان سبقا وأن يوجد 



شخص ساعدة كان صديقه

المفضل لا أعلم أين هو ألان

عندما نزلت ألى أسفل توجهت

أمام منزل ونتبهت من نوافاذ

منزلنا و جيران كيلا يرني أحد و

لا ترني (لاره) بعده توجهت نحو

الشارع متوجه ألي مدرستي

قديمة نضرة ألى ساعة يدي ولم

يبقى سوى خمسه عشرة دقيقه

لذلك أسرعت كاي لا أتأخر

ويذهابا بدوني وأخيرا أستطيع

وصول الى مدرستي قديمة ولكن

لم أجد البقله ألتي أخبرني عنه

(جاد) لذلك بدأت البحث عنه



في كل مكان ولكني لم

أجده لأن بقرب من مدرسة

يوجد أكثر من أربعة بقلات

وكل وحده في مكنا مختلف

ولا أعلم أي بقله كان

يقصده ولكن لم أيأس ذهبت

إلى الاول و ثانبه و ثلاثة

وليست أي وحده منهم ولم

يتبقى سوى بقاله وحده

ذهبت إليه مباشرة دون أن

أنتضر ولو دقيقة عندما

وصلت أخيرا لم أجدهما

هناك



صدمت وسألت نفسي لم هما ليسو

هنا نضرت ألى ساعة هاتف ولحضة

أني تأخرت ثلاثين دقيقة لم أصدق

نفسي شعرت بأحبط وجالسة أمام

البقله أفكر ماذا سأفعل بسبب

تأخري ذهبو بدوني بدأت ألوم

نفسي قلت يليتني أتايت أبكر لكني

نسيت شيئا مهم إن كانو هنا فعلا

لم سيارة (جاد) ليست هنا؟ 

 

أذا هما لم يأتو هنا بدأت أتذكر

بعض الأشياء عن تلك البقاله قلت

أي بقله تلك وأين هي تذكرة

عندما كونا صغار كنت تجد بقله

بجانب الأخرى للمدرسة كونا

دومان نذهب أليه 



وكان صاحبه شخص طيبا لذلك

أستنتجت أن تلك بقله هي بقله التى

تحدث عنه (جاد) لا خير لدي يجب

علي الذهاب أليه بسرعة ذهبت

وأنا أتمنى أن أجده (جاد) و(سايه)

بأنتضري كنت أجري لكي أصل

أسرع حتى وصلت فجأة تفجائت

بأنني أره(جاد) و (سايه) وقيفان

بجانب السيارة بأنتضري لم أتملك

نفسي وجريت لهم ولوحت قائلا يا

رفااااق! أنا هنا نضراه (جاد) و

(سايه) أليا وقاله (كراس) ! في نفس

الوقت أقترابا الي بعضنا وأصبحت

أمامهما وقلت لهم مرحبا أمسكه

(جاد) (سايه) وقال له ألم أقل لك أنه

سيائتي نضر أليا (سايه) وقل لقد

جات حقا ولكنك أخبرتني أنك لن

أستطيع ماجيئ



قلت يا رفاق تلك هي مغامرتان الأول كيف

لي ألا أتي صاح (جاد) قائلا

 

 هذا هو (كراس) ألذي أعرفه ثم قل (سايه)

 

 ألم تمنعك (لاره) من مجيئ قلت

 

 بله ولكني خرجت من بيت بدون علم

عألتي و (لاره) بل أمر قل (سايه)

 

 ما قمته به كان خطيرا قله (جاد)

 

 لقد تأخرت خمسة وأربعا دقيقة ولكن

ألأهم من كل ذلك أنك أتيت بعدها سمعت

صوت أحدهم يخرج من الطرف الأخر من

سيارة متجها ألينا نضرة جيدا و وجته فتاة

نضره (سايه) ألي وقل نسيت أن أعرفك

بعضو الجديد أنها (تانا) وهي صحفيا



وستاقوم بتصوير كل ما سنفعاله دخل

الغابة نضر إليه وقل

 

 (تانا) هذا هو (كراس) قالت تشرفت

بمعرفتك (كراس) قلت 

 

له تشرفت بمعرفتك أيضا يا (تانا) قل

(جاد)

 

 حسنا لقد أكتمل فريق هيا بنا قل (سايه) 

 

مع الأسف ان (لاره) و (انجله) لم يأتيه ان

أتيا لكان أمر أفضل ونحن ذهبوا إلى

سيارة فجأتن توقفت في مكاني بعد ان

سمعت صوت أحدهم يقول

 (كراس) كان صوت مألوف لي أنهو

صوت (لاره) ألتفدت لأره (لاره) تقف هناك

أتياتن نحوي وبجنبه (أنجله) صدمت ولم

أعلم ماذا أفعل او ماذا سأقول



بداوة غاضبه ثم سألتني

 

 ماذا تفعل هنا ألم أقل لك ألا تذهب

 

 لم أكون أعلم ماذا سأقول له كنت

في غاية الأرتباك فجائتا أتا (جاد) من

خلفي و وقفه أمامه و صاح قائلا 

 

ما بكي (لاره)  لما تعملنهو هكذا

طلمه تمنى ذهب معنا في رحلة فلم

تمنعينه توقفت أمامه

 نضرت (لاره) أليه ثم أقتربت من أذنه

و قالت بعض كلمات لم أستطيع سمعه

ثم قل (جاد) حسنا رجاع (جاد) إلى

سيارة ثم نضر مبتسم ألي قل 

 

لا تقلق سيكون كل شيء على ما يرام 



 و بجنبه (انجله) أنحات
ّ
أتجهات (لاره) إلي

(لاره) ممسكتا بكتفي ثم قالت

 

 (كراس) هل انت بخير هل أصبك مكره 

 

قلت لا لا تخفي أنا بخير قالت

 

 أسمع أريد أن أخبرك بشيء بأنني أسفه

لأنني مناعتك من ذاهب مع أصدقائك إلى

غابة أنت تحب المغامرة و لا يجز لي أن

أمنعك بقوم بما تحب لقد تحدثت (أنجله)

معي وقلت عندما غدارت غرفتي 

 

هل تخفين عليه قلت بطبع أخاف عليه أنا

أيضا أريد الذهاب ولكني أخاف أن يصبه

مكره قالت 

 

وماذا بعد هل ستمنعينه من بقيام بما يحب

قلت لا ولكن قد يصاب قالت بطبع سيصاب



لا تجد مغامرة بدون أصبات بدأت أفكر

ثم قالت

 يجب عليكي الا تخفي عليه هكذا

(كراس) فاته شجاعة وأنتي تعلمين ذلك

قلت

 نعم 

قالت (أنجله) أذا ما رأيك أن نذهاب معه

ألى غابة قالت

 هل ترينه فكره سديده قالت

 بتأكيد ( كراس) و أصدقائنا يريدوننا أن

نكون معهم في راحله أذا ما رأيك قلت

 

 حسنا (أنجله) أستعدي لأننا سنذهب

معهم ألى غابه قالت 

سأذهب ألى بيتي لتجهيز أغرضي ومن

ثم سأتي أليكي قلت

 وأنا سأجهز أغرضي و سأصتحب

(كراس) معي وسنلتقي عند طريق

الرئيسي في ساعه التاسع ونصف



قالت حسنا أتفنا ذهبت (أنجله) ألى بيته

وأنا قمت بتجهز أغرضي وعندما

أنتهيت قرارات الذهاب أليك لأخبرك

بأننا سنأتي معك ولكني لم أجدك

وجتك قد جهزت أغراضك فقلت

لنفسي سأخبرك عندما يأتي الوقت

ذهاب لذلك رجعت إلى غرفتي عندما

أتا وقت العشاء  جلسنا جميعان

نضرت أليك فوجتك طبيعيا تأكل طعام

وقد أنتهيت منه بسرعة وذهبت ألى

غرفتك بعد أنتهئي من طعام ذهبت

أليك فوجتك نأم لذلك تركتك ترتح

قليلا أتجهت ألى غرفتي لأنتضر هناك

نضرت ألى ساعة الحأط  وكنت الثمنه

لذلك قمت بقرأت كتاب وكنت

منغمستا في قرائه لدرجه أنني نسيت

الوقت بعد وقت طويل نضرت ألى

ساعة الحأط مجددا لأجده انه الثمنه



لم أصدق ذلك أسرعت وأمسكت بهاتفي

وجدت الساعة تسعه و نصف صحات ماذا

قلت

 كيف لم ألاحض نضرت لعقرب الدقيقة

يتحرك وأم عقرب الساعة لا يتحرك قمت

فورا يتغير ملابسي وتجهيز حقيبتي بعدها

أتصلت (أنجله) عليا فقمت برد مرحبا

قالت (انجله) 

مرحبا (لاره) أين أنتي أنا أنتضرك قلت

 

 أنتضري قليلا سأتي الأن قالت حسنا

أغلقت الهاتف وذهبت ألى غرفتك بحذر

فتحت باب غرفتك وتجهت أليك ووجدتك

وضعاته الوسأد فوق سريرك خرجت من

منزل أرقد ألى (انجله) عندما وصلت قالت

(أنجيه) لي 

 

لماذا تأخرتي الساعة العاشره قلت

 

 لا وقت لأشرح لكي علينا أن نسرع من

ثم وصلنا إلى هنا 



 قلت أعتقد أنني قمت بالكثير من متاعب

لكي قالت 

(لاره) لا عليك الأن دعنا نستمتع برحاله

قلت حاضر توجهنا نحوي سيارت (جاد)

قالت (لاره)

 أنتضرو قليلا توقف جميع ونضرو إلى (لاره)

وأكملت قأله 

قبل أن نبدأ رحلة أريد أن أعرفكم

بشخص رحبو بي (كيكو) تقدم فتاة من

خلف ألينا وقالت مرحبا نضرت إلى تلك

الفتاة تذكرة أن تلك الفتاة هي نفس الفتاة

التي ألتقيت بيه دخل متجار الأدوات قام

الجميع بتحيب بي (كيكو) بعدها جماعنا

أغرضنا لندخل غابة قل (جاد) يا رفاق

سأبق دخل السيارة لبعض الوقت سأتبعكم

لاحقا قل (سايه) لماذا رد (جاد)

 أريد أن أتأمل شيًئا هنا أذهبو أنتم وأنا

سأتبعكم أن حدث أي شيء غريب أتصلو

بي قلت 

حسنا نراك لاحقا (جاد) داخلنا الغابة و

كنت أنا و (سايه)



 في أمام وأم فتيات فكانو خلفنا سألت (سايه)

 ألى أين نحن متوجهون قل 

 

نحن متوجهون نحو وسط الغابة لأنه مكان

أللذي يحدث به الأمر الغريبه قلت 

 

سمعت أنه ويوجد بحياره هناك و منضره

جذاب أنا متشوق لرأية سألته 

 

ماذا سنجد هناك أيضا فاكه غريبه او حيوانات

جديدة أمسكة (لاره) بكتفي من الخلف وقلت

بصوت مرعب سنجد شياطين ينتظرونا هناك

صحت أه هذا ما ينقصني شياطين لا يكفني

الشياطين الموجود في مدرسة ضحك (سايه)

وقل

 

 أعتقد أننا سناجد ضواهر غريبه هناك قالت

(لاره) 

مثل ماذا قال لا اعرف ولكن لأكون صريحان

يقول أهل المناطق أنه قبل سنين عديدة كان

يوجد أضواء تخرج من غابة بألوان مختلفة و

منه اللون الأحمر 



وأيضا كانو يسمعوا أصوات تصدم

قوي بين شيئان قويان و صوت

حدهم يبكي دخل الغابه  أيضا كان

يوجد فتاة لديه منزل دخل الغابه تعيش

فيه لوحده ولكن مع مرور الوقت

أختفت هي و منزلها بل أثر قالت (تانا)

 

 أنا متأكده أنني سأحصل على أخبر

جديدة و متشاوقه لأنشره قالت

(كيكو)

 ولكن أنتي تعلمين انه لا يجب عليكي

نشر كل شيء يحدث معنا أليس

كذلك قالت (تانا)

 لا تخافي فقط الأخبار المهم ألان

ساقوم بتصوير الغابة أمسكت (تانا)

بكامرته وبدءت بتصوير رأيت (لاره) و

(انجله) يتحدثا مع (سايه) عن غابة و

(تانا) منشغاله بتصوير



رأيت (كيكو) لوحده فاتجهت إليه وقلت 

 

مرحبا (كيكو) كيف حالك قالت 

 

بخير شكرا على سألك أجبت عفوا ثم سألتني 

هل أنت أخ (لاره) الأصغر قلت 

نعم هل نشبه بعضنا قالت

 نعم بأشياء كثيره قلت 

طبع فنحن أخوة ثم سألته

 هل بأمكني ان أسلكي سأل قالت 

تفضل قلت

 كيف تعرفتي على (لاره) قالت

 نحن ندرس في نفس المدرسة قلت

 حقا قالت

 نعم أنا و (تانا) و (انجله) و (لاره) ندرس في نفس

المدرسة قلت

  أذا هكذا تعرفون بعضكم أذا أنتي تعريفين

(جاد) من قبل أليس كذلك

 

 قالت نعم أنه الطالب الذي يصفنه بثور في قتال

قلت

 نعم أنه هو قالت

 هل (جاد) و لذلك الفاته هم أعز أصدقائك قلت

نعم (سايه) و (جاد) هما من أعز أصدقائي



 نحن أصدقاء منذ ان كون صيغار نضرت

(كيكو) إلى أمام و قالت 

من رائع أن تمتلك أصدقاء تحبهم و يحبنك

سألته

 أليس لديكي أصدقاء قالت 

أنا لا أملك الأصدقاء قد أستطيع القول أن

(لاره)هي صديقتي الوحيده غير ذلك فا ليس

لدي أصدقاء قلت 

قد أكون صديقك قالت

 كيف قلت 

أن أصبح صديقك قالت 

هذا لطف منك قلت

 أسمي (كراس) قالت

 تشرفت بمعرفتك (كراس) قلت 

الشرف لي قالت

 ولكن ألست خأف مني قلت

 بتأكيد لست خأف منكي ولماذا سأخف قالت

 الجميع يخفون مني ولا يحب أحد التحدث أليا

قلت 

أنتي لستي فتاة مخيفة بل أنتي فتاة لطيفة أحمره

وجهها وقالت

 شكرا لك بعده سمعنا أصوات فوق الأشجار قال

(سايه) 



 فال ينتبه الجميع فجأتن رأيت جزع شجرة

يسقط فوق (كيكو) قلت

 (كيكو) أنتبهي فوقك نضرت (كيكو) ألي

أعله فورا قمت بأمساك جذع وقبل أن

يسقط فوق (كيكو) بعدها رميته بعيدا كي لا

يتأذه أحد ألتفد الجميع أليانا وقالو هل أنتم

بخير قلت

 نعم ولكن ليس تماما نضر جميع ألي يدي

وهي تنزف دم قالت

 (لاره) ياله هوال (كراس) ماذا حدث قلت

 

 لقد رأيت جزع شجرة يسقط فوق (كيكو)

فامسكت به ورميته نضرت (لاره) ألي

(كيكو) وقالت 

هل أنتي بخير قالت

 نعم  قل (سايه) هل هذا جذع الذي سقط

عليكما قلت

 

 نعم أمسك به (سايه) وتفحصه قل انه مليئ

بأشواك في كل مكان هل يدك بخير



 قلت نعم أنه جروح صتحي أتتا

(تانا) وبيدها كاميرا قالت 

لقد سقط جذع شجرة فوق (كيكو)

ولكن بفضل شجاعة (كراس) لم

تتائذه (كيكو) بأي شيء قلت له (

أنجله) 

هل بأمكنك أغلاق ألكاميرا قليلا

قالت 

 

أسفه قألت (أنجله) 

أعلم أنكي صحفيا ولكن هل يجب

عليكي ان تصوري كل شيء

يحدث قالت (تانا) 

لا تقلقي ليس كل ما أصوره سيتم

نشره سأنشر البعض و بعض الأخر

سنحتفض به كذكره لكي لا ننساها

قلت (أنجله) 

حسنا أنه فكره جيدة 



 قمت (لاره) بأخراج علبت الأسعاف لتنقيت و علاج

جرحي بعد أنتهاء من تنقيت و أتغطيت جرحي

أمسكت (لاره) بكتفي أنا و (كيكو) قالت

داني
ِ
 يجب عليكما أن تكونا حذريا في مره القدمه ع

بذلك قلنا 

حسنا نعدك أتى (سايه) أليا وقال

 هل أصبحت بخير هل تحتاج لمسدعتي قلت

 لا تخاف أنا أصبحت بخير الأن قل

 نستطيع أسترح قليلا أذا أردت قلت 

لا شكرا قل حسنا أذا أحتاجت للمساعدتي أخبرني

هززت رأسي وقلت حسنا بعده صاح (سايه) قائلا

 هيا بنا لنستمر في تقدم مازل الطريقا طويلا أستمرينا

في السير ثم نضرت (كيكو) أليا وقالت

 (كراس) قلت 

نعم قالت 

شكرا لك على مساعدتي و أسفه على ما حدث ليدك

قلت

 لا عليكي هذا وجبي وجبي أن أحمياكم وأحرس على

ألا يصاب أحد قالت (كيكو)

 أنت حقا شخص شجاعة و طيب و هذا أمر رائعة قلت 

حقا قالت

 نعم لا يوجد كثير من أشخاص مثلك في هذا العالم

القاسي قلت

 كلمتك تجعلني سعيدا قل (سايه) أحسنت بما فعلته يا

(كراس) أنت شجاعة كعدتك قالت (أنجله) 

شجاعتك بمأت رجل يا (كراس) قلت شكرا لكم يا رفاق



 أستمريا في سير لمدة خمسة و أربعون دقيقة و نحن

نتحدث عن أشياء كثيرة و مختليفه ألى أن وصلنا

لوسط الغابة كان الماكن جميل جدا كان مكان

مناسب للأسترخاء يوجد بحيره و السماء زرقاء وقمر

كامل وضوئه فوق بحيره كان منضر جميلا قالت

(انجله) 

 

من سيتصبق معي ألى بحيره قالت (لاره) 

 

ساتسبق معكي قالت (تانا)

 

 هيا بنا لنتسبق كلنا أنتلقت (انجله) وقالت

 

 سأصل قبلكم قالت (لاره) 

 

هاي أنتي تغشين صحات (تانا) 

 

انتضراني أنا قدمها 

 

نضرت إلى (كيكو)  قلت 

 

(كيكو) هيا لنتسبق معهم قالت 

 

هل ترغب في ذلك قلت 

 

بتأكيد نحن في راحة لم لا نمرح قليلا



 نضرات إليا و بتسمت قالت 

حسنا أنا معك عندما بدأنا برقد ألتفدت

لأجده (سايه) وقفا قلت

 (سايه) ألن تأتي نضر إليا وقل 

لا سأتأمل مكان قليلا أذهب أنت وأنا سألحق

بك

 ذهبت إليه أمسكته بذرعي حوله كتفايا

وقلت

 هاي (سايه) هل تردني ان أستمتع بوقتي

بدونك لن أذهب قبل ان تأتي معي أبتسمه و

قال

 حسنا ان كنت تريدني أن يأتي لهذهي

درجه فسأتي قلت 

هيا بنا أذا لنلحق بأخرين ذهبنا إلى بحيره

وكنت جميلة حقًا بدأنا نلعب في مياه ونرش

على بعضنا بعض كنت (لاره)و (أنجله) يريان

من سيبقا في ماء أكثر وقت ممكن و (تانا)

كنت الحكام وانا و (سايه) 



 نسباح و نرش على بعضنا ماء و

(كيكو) جالس أمام البحيرة تتأمل

مكان حتى أنتهينا خرجت أنا و

(سايه) من بحيره أولان لنجهز الخيام

و مناشاف ونوقد نار أمام البحيرة

حتى أتات (لاره) و بقية معه قدامت

للكل منشفاه لتنشيف الماء قالت

(لاره) 

هاي هل بأمكني أن مساعدتكم

قلت

 نحن نحتاج إلى بعض خشاب ولكن

لا تقلقي أنا سأجمعه قالت 

(لاره) لا مشاكله لدي دعني أجمع

الخشب وقم أنت بجهاز نار قالت

(أنجله) أنا سساعدك يا (لاره)  قلت

الأمر بسيط وسهل وليسه بتالك صعبه

لذلك ساقوم به أذهبي أنتي و (أنجله)

وجلسه هنا لأنني سأقوم بأشعل النار 



 قالت (لاره) حسنا ان كنت تريد

ذلك أن أرت مساعدتي أخبرني

قلت

 حسنا (لاره) قالت (تانا) ساساعدك

(سايه) في تجهيز الخيام قل ليست

بحاجة للمساعدة فقط أجالسي

وحرصي على ألاتمرضي ببرد

 بعده ذهبت لجلب بعض خشب

وجدت المكان المناسب لجمعه

أنحنيت لأجمعه ولكن لحضت

وجوده شخصا خلفي ألفت لأجد

(كيكو) خلفي قالت 

مرحبا (كراس) قلت مرحبا (كيكو)

لماذا أتيتي قالت أتيت لأساعدك

قلت لا تتعبي نفسك لماذا لا تذهبين

لتجلسي و تسترخي قالت لأنني

أريد أن أساعدك 



 قالت شكرا لكي أنحنت لتجمع خشب معي و قالت

 

 أنت تساعد الأخريا كثيرا قلت 

 

أنا أحب مساعدة أصدقائي كثيرا أن طلب أي

أحد من أصدقائي مساعدتي فسأساعده قالت

 

 وحتى أن كان طلبه صعبة للغاية قلت 

نعم من مستحيل أن أترك أحد محتاج لمساعدتي

دون أن أساعدة لن أتركه أحدا يعاني لوحده

نضرت إلى (كيكو) ثم قلت هل تحتاجين

لمساعدتي قالت 

 

بتردد لا أحتاج المساعدة شكرا لك قلت

 

 هل أنتي تعشين هنا مع ولديكي قالت 

 

لا ولداي ماتا في حادث سيارة في طريق أده ألى

وفتهما

 

أندهش مما قلته سألته أذا هل تعشين بمفردك

قالت نعم أعيش بمفردي في بيت بعيدا عن

مدرستي



قلت وكيف هي الحياة بمفردكي هل هي

صعابه قالت

 

 لا أمي كنت تعامل في جيش مع طيران

الحربي ومن ثم ألتقت أبي في أحد رحلتها

فكان أبي يعمل مع قوات الخاصه في جيش فا

بعد موت وليداي قمت الحكومة بنفقت علي

ولم أعد بعده بحاجات ألى أي شيء قلت 

 

أين ألتقياه ولدايكي ببعضهما قالت 

 

 في أحده مهم ذهبت أمي لأتمام مهمته أطرت

أمي للهبوط في أحده جزار  عندما هبطت

على جزيرة ألتقت بوالدي  سألته

 

 هل تشعرني بوحده قالت

 

 ليس تماما أن تكون وحيدا أفضل من أن

يكون بجنبك أشخاص لا تريد أن يكون بجنبك

سألته لماذا يخافون طلاب منك في مدرسة

أجباتني لا أعرف



قلت ما حدث في ماضيك كان مئساوي و

حزين فماضي يبقى ماضي ولا نستطيعن

الروجوع في زمان لتصليحه ولكن الأهم هو

أن نراكز على مستقبل لنجعله جميلا قد

يكون الماضي أثره عليكي لذلك أن أحتاجتي

لي فسأكون بجانبك لأنكي صديقتي

 

 قلت

 أذا هيا بنا لنعود لقد جمعنا الكثير من

الخشب يجب علينا ألا نجعل رفاقنا يقلقون

علينا قالت

 

 حسنا أنا قادمه عدنا ووجدنا أن (سايه) وبقيا

جالسا بجانب النار وضعنا خشب على أرض

قالت (كيكو)

 أنا ذهبه للتجول في غابة قالت (لاره)

 ألن تجلسي معنا قالت

 لا سأذهب للبحث عن شيء كنت أريده منذ

أن بدأنا الرحلة عن أذنكم ذهبت (كيكو)

دخل الغابه رأيت (سايه) جالس على جهات

يساره فذهبت أجلس بجانبه و (لاره) وبقيه

جالسين على يمين جالست 



 وقلت (سايه) كيف هي رحلة قل 

 

أنه جميلة وأفضل من ذلك أننا معنا قلت

 

 نعم بتأكيد تأملت قمر مكتمل أممي و

بحيرة زرقاء فجأتن هبطت ريح علينا

وأطفئت نار و سمعنا أصوات الأشجار

تتحرك مع ريح وبدء أمر يصبح غريبا

تسأل الجميع عن سبب ما يحدث سمعنا

صوت غربان وهي تطير بدأت الريح

تصبح أقوى قفنا وتسائل (سايه) مالذي

يحدث هنا بقيت صمتا ثم في لمحة عين

تذكرة تذكرة الحلم ألذي رودني في

منزل القمر مكتمل السماء زرقاء

الغربان تطير نضرت ورأيت غويام تبتعد

عن قمر وبداء القمر يتحول لونه ألى

أحمر قالت

 

 (أنجله) أنضرو القمر أحمر قلت أذا ذلك

الشيء الذي رأيته في حلم ذلك الكائن



صحات (تانا) يوجد شخص فوق السماء

 

كنت أنضر إلى ذلك الشخص جالس على

كرسي ينضر أليا فجاتن أبتسم ثم تلاشه

مع هواء صرخت هيا لنذهب أصبح

المكان خطير قطع أحدهم كلمي وقال

 

 هل ستذهبون الأن? 

 

نصرنا أليه ورأينه جالس علي عرشه فوق

أرض بمسفه ليست كثيره لديه شعر

أسود طويل يصل إلى ضهره وعيناه

الخضراء قل 

 

لم يمضي وقت طويل على وجودكم هنا

قل (سايه) 

 

من أنت قل

 أنا أحد ملك جان أسمي (دجاسك)

وأنتم ألان في منطقتي قل 

كيف له أن تكون منطقتك قل أنه 



 منطقتي عندما أريد ذلك وأنتم

أصبحتم فأران لي قل (سايه)

 

 أن كنت منطقتك فا سنغدره قل لا لن

تغدرو أبدا جميعكم ستمتون هنا

أصب الخوف الجميع قال 

تسطتعون الذهب عندما أريد ذلك

ولكني لا أريد ذلك هل تفهمون قالت

(تانا)

 أرجوك دعنا نذهب نحن نحن

أسفون قل

 

 لا أنا لا أقبل أعتذركم أيها بشر

القذرين ما أنتم إلا حوثاله من البشر

قطع كلمه (كراس) وهو يصرخ فل

تخرس أيها وغد ليسه لك الحق بتحدث

معنا هكذا 

نضر إلى (كراس) فجأتن قفز من

عرشه وقم بفرد أجنحته كان



 ستات أجنحة ثلاثه على يمين وثلاته على

يسار أتجه أليه ثم أمسكه من رقبته وقل

كيف تجرء على مقطعت حديثي أيها

حشره أنطلق (سايه) نحوه يصرخ أيها

حقير فل تترك (كراس) قفز (سايه) وجوه

ركلته إلى وجه من جهت اليمين وقبل

أن يضربه ألحضه ذاك الشيطان فأمسك

بقدمه بيده يمنه و رمه في أتجه الأخر

تصدم (سايه) بشجره ولكن أسرعة بقف

مجددا نضر أليا وقل يا لكم من حثاله

قلت

 فل تصمت قمت بركله بركبتي على

دقنه و ضربت رأسي على وجهها قم فورا

برمي قل

 

 و تجرأ على قتالي سأحول حياتك ألى

جحيم فورا أتجه أليا بأجنحته ليسدد

ضربته صرخت (لاره) أنتبه يا ( كراس)

أستطيع تفدي ضربته كنت قوي قمت

بضربه على 



 بطنه بكل قوة أمسكبي ورفعني

في هواء و ضربني بيده الأخر

على وجهي فسقط على أرض

رفعت رأسي لأره يركلني على

طني ويلقني بعيدا 

 

قل لم يجرء بشر على قتالي

هكذه ألا أمراء بغيضه تشبك

كان مصيره هو موت على

يداي فجأتن بسرع كبيره أتاه

(سايه) خلف ذاك شيطان بحوزته

سكين بيده قل

 

 أيها شيطان موت أراده (سايه)

طعنه في رقبته ولكنه أستدر

ليتجنب ضربته أستطيع(سايه) ان

يقطع جزء من شعره



 وجرح خده وقم شيطان بكلمه بقوة على

وجهه ولكن (سايه) لم يسقط أنطلق مجددا

ليطعنه في قلبه أمسك شيطان بيده ورفسه

على بطنه وأمسك به و رمه بعيدا قل

 

 أذا أيها حشرات فل تستعدو للموت وقبل

أن يفعال أي شيء أخر صرخت (لاره)

عليها أرجوك توقف أتركهم وشأنهم نضر

أليه وقل

 

 من أنتي لتتحدثي هل أنتي تردين الموت

أولًا ردت (لاره) لا أنا هي مسأله عنهم قل 

 

حسنا أذا هذا لم يغير شيء على كل

الأحوال ستموتين أيضا صاحه (كراس)

أتركه وشأنه قتالك بيننا لم ينتهي بعد قل

(كراس) (لاره) أبتعدي كي لا تتأذي نضر   

(دجاسك) ألى (لاره) ثم أليا وقال أذا هي

أختك أليس كذلك أنتما متشابهان جدا

أنضر سأقوم معك بصفقه



قل (كراس) ما هي قل 

 

لأنني شخص رحيم سأتركم تعشون أذا أستطعتم

بقاء على قيد الحياة لمدة ساعتان سأتركم ما

رأيك نضر (كراس) نحوا (سايه) ثم نحوا (لاره) قل

(كراس)

 

 أنا موافق قل 

 

حسنا أذا عقدنا أتفقان لنره أن ستطاعت نجاح

قم برفع جناحيه و حلقه فوقنا وقال لكن قبل أن

يذهب فجأتن خرجت جزوع من أرض و نتبقت

على (لاره) وأصبحت كقفاس حبستن (لاره)

دخله فورا حبت الريح بقوى شديده رفعتن

قفاس إلى أعله متجهتن أليه صرخة (أنجله)

(لاره) أمسكه ذاك الشيطان بحبل متصل بقصف

قفس ثم قل 

 

ولكنه ستكون أختك معي قلت لماذا

 

 قل أن أردت رأيته أختك مرتا أخره فيجب

عليك أن تبقى على قيد الحياة



أيها وغد قل 

 

وألان وداعا أختك بدأ قفص بتلشي من

أسفل الى أعاله قالت (لاره)

 

 (كراس) عدني أن تكون بخير رجاءا قل

(كراس)

 

 (لاره) أعدك أنني سأنجح وسأنقذكي

بدأت (لاره) بتلشي جزأين حتى تلشت

بكمال قل (كراس) أعدكي أعدكي أنني

سأنقذكي قل (دجاسك) فل تبداء لعبة

النجاة بعده سمعنا صوت أتي من نحيت

(أنجله)و (تانا) ألتفت الجميع ليرو من هناك

فجأتن خرج من خلف الأشجار رجل ضخم

يبلغ طوله متران يحمل منشار ألي رفعه في

هواء ليضرب (تانا) به صرخا (كراس) و

(سايه) (تانا) أنتبهي في نفس الوقت ألتفتات

(تانا) لتجده أن ذلك رجل العملاق أصبح

خلفه أوشكه أن يضربه بمنشاره فورا

سحبت (أنجله) (تانا) بسرعتا أليه قبل أن

يقتله رجل الضخم



تقدم (كراس) و (سايه) وصاح (كراس) 

 

(أنجله) أبتعدي أنتي و (تانا) نحن من سيتولى

أمره أخفضت رأسه تقول حاضر نضره رجل

العملاق الى (كراس) و(سايه) قم بتسريع سرعة

منشار قلت وألان هيا بنا لنقضي علية أمسكه

(سايه) بكتفي وقال 

 

لا أنا من سيتولى أمره قلت 

 

(سايه) هل أنت جاد ألا تره أنهو ضخم و يبدو أنه

قوي لن استطيع هزيمته بمفردك ببساطه قل

 

 (كراس) ثق بي تقدمه (سايه) متجه نحوه قلت

 

 (سايه) لا تكون متهورا قل

 لا تقلق الجميع سيكون بخير ثم أصبح في

منتصف مسافه قل 

(كراس) ألتقط هذا رمه في هواء وكانت سكينه

قمت فورا بأمسكه قل فل تحتفظ به لأنك

ستحتاجه قم رجل الضخم برفع منشار ورقد

نحوا (سايه) بوحشية قل أنا من وضع جميع في

هذا موقف سيء لذلك أنا من 



سينقذكم أصبح رجل ضخم أمام (سايه)

ليقتله بمنشاره 

 

صرخت أنتبة (سايييييه) وجه الرجل الضخم

منشاره من جهات يسار فورا أتجه (سايه)

إلى يسار قبل وصل النشار إليه وستطع

تفدي الضربة بمسفه قليله رفع (سايه) رجله

ثم ضرب رجل بقدمه على فقه السفلي

فرجع رجل الى وراء وصقت أرضنا من قوة

الضربه ألتفت اليا (سايه) وقل لا تخف

(كراس) قالت لك سأتوله أمره

 

 صاحت أنتبه خلفك

 

 نضره (سايه) إليه وقف خلفه يحمل منشاره

في هواء متجه به نحوى (سايه) مباشرة وقبل

أن يصل أتجه (سايه) نحوه وضرب بقدمه

صق رجل فرقع على ركبته أمسك سكينه

ألذي كان يخفيه في جيبه بيده اليمنه بشكل

عكسيه ضرب (سايه) رقبت رجل وشق

رقبته بضربتا وحده



 صقت رجل الضخم على أرض خلفه (سايه)

كان مشاهدا لا يصدق بنسبتي لي أستطاعة

(سايه) أن يقتلة. كنت مندهش لم أصدق

نفسي متى أصبح (سايه) بتلك قوة نضره

(سايه) ألى عيناي ملك (دجاسك) قل 

 

حان وقتك لأقتلك قل (دجاسك)

 

أذا  أعتقد أنك ستدمر موتعتي لذ سأغير

مكانك ببطاء رفع أحد أجنحته اليمنه كبيره

لدرجه أنه كنت أضخم منه بضعف ثم

أخفضه بسرعه فجأة هبت رياح قويه أتيتا

من جناحه نحوي (سايه) أدت ألى طيرانه

بعيدا دخل الغابه صمدت أمام ريح محاولا

مساعدة (سايه) ولكن الرياح كنت شديده

فجأتن أتجاه جذع الشجرة نحوي و أصتدم

بي سقطت على أرض ثم تدحرجت إلى

وراء حتى أصتدمت بشجره ألتي كنت

خلفي 



 وأم (أنجله) كنت تغطي (تانا) لتحاميه من شضيها

شجار و صخور بعد أنتهاء العصفح ألتي سببها قلت

 

 لما تبعد كل شيء عني ما مشكلتك

 

 قل أنت و جنسك لستم سوه قذره تتحرك أنا

أكرهكم أشد كره 

 

قلت لم لم تكرهنا ماذا فعلنا لك

 

 قل وما لذي يجبرني على أخبرك أيها قذر فل

تراكز على حياتك أولان ثم تلاشه في هواء بقيت

صمتا لفتره قصيره ثم نضرت إلى (أنجله) بجنب

(تانا) وخفت أن يكون قد أصابه مكره او شيء

أخر ذهبت إليه لأسأله 

 

قلت (أنجله) هل أنتما بخير 

 

قالت (تانا) أنا نعم وأما (أنجله) نعم لقد أصابتني

بعض الشضايه و صخور ولكن لا بأس نضرت إلى

أرض و وجدت بعض الدماء 

 

قلت من أين أتات تلك الدماء 



 قالت (تانا) (أنجله) ذراعكي تنزاف نضرت إلى ذراعه

لأجد أنه قد جورحت بأحد الشضايه قمت بنزع

قمصي 

 

و قلت فلتغطي جرحكي

 

 قالت (تانا) أنا سأتوله الأمر لقد حمايتني (أنجله) من

عاصفة سأكون فضه أذ لم أعدتني بكي 

 

قالت (أنجله) شكرا لكي بعده سماعت صوت خطوات

شخص في غابه يتجه ألينا ضنانات أنه (سايه) ألتفت أليه 

 

وقلت (سايه) هل هذه انت لأصدم بوجود رجل الضخم

بيده منشار مثل لذي قتلهو (سايه) تبا هذا ما ينقصنا 

 

قلت (تانا) (أنجله) أذهبا للبحث عن (سايه) سألتني

(تانا)

 

 وماذا عنك ؟

 

قلت سأبق هنا لأقتل هذا شيء !

 

قالت ولكن تلك مخطره يجب أن نابق معنا

 قلت لا يوجد وقت للنقاش (أنجله) مصابه بجرح عميق

ولن تستطيع بقاء هنا لفترتان



 طويله بوجد ذاك شياء خذي

 

 قالت سكينك لا لن أقبل كيف ستقتله بدونه

 

 قلت لأني معي هذا أريته ما كنت أخفيه خلف

قمصي مربوط بحزمي 

 

قالت هل هذا مسدس هل كان معك منذ بيدايه

لماذا لم أخبارنا 

 

قلت هيا (تانا) الوقت ينفذ خذي السكين

وبحثي أنتي و (أنجله) عن (سايه) وأنا سألحق

بكم

 

 قالت حسنا أمسكت (تانا) بي (أنجله) لساعدته

 قلت أذهبا من هذا الأتجاه (سايه) هناك قالت

حضر في طريقهما نضر أليهم الرجل الضخم

وقم بشتغل منشاره وبدء بأستعداد للهجوم

عليهما وقبل أن يهجوم رميت صخرة على

رأسه قلت

 

 يا هذه قتالك معي وليس معهم أبعدا نضره عن

هما 



 ركزه نضره عليا بعد ذهبهما 

 

قلت لنفسي هاه لقد أستطيعت

أن أخذعه أمسكت بما كنت

أخفيه لقد كان جزه صغير على

شكال مسدس أخذته عندما

ضهره ذاك رجل ضخم أذا لم

أقم بهذ ما كنا ليرحله ألأن

يجب عليا أن أقتالك رميت

الجذع عليه مستعدا للقتال

 

 قلت أرني ما لديك رفع منشاره

و أنطلق أليا فورا وبدون أن

أنتضر أنطلقت نحوه و أنا أحدق

في ينياه



ألنيهاية



هنا ينتهي الجزء الأول من

موسم ألأول من قصة ليلة

القمر أحمر أن أعجبتك

القصة وتريد أن تكون أول

من يحصل على جزء الثاني

ما عليك فعله هو أرسل
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