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مّر عام عىل بداية  تلك املرسحية السوداء التى ألقت يب يف غابة مليئة بالذئاب.

عشت حياة جدا منظمة مابني عمل دؤوب ومساعدة للناس حتى شبهني من حويل 

بالنملة الطّوافة بالحب والخري..

تغري كل شئ منذ ذلك الوقت و بالرغم من صغر سني و قلة تجربتي بالحياة حتى 

عوقبت من هذه الحياة  عىل يشء مل أفعله بعد، ملَ أنِت قاسية إىل هذا الحد ! 

هل ذنب قلبي  أنُه آمَن وصدق ذلك  املُتخاذل الذي يربُطنا بعقٍد خفي من حرفني

أو ألننا نشتهي طعم السعادة!

 فلنرتيث  جيدا عندما يخفق القلب ألول مرة، ماذا  لو كان اختيار خاطئ و كأن 

السعادة ليست مقدرة لنا، ملَ دق قلبي لهذا الوغد الذي  تزين بأزهي األلوان وطّن 

حويل كثريا كالدبور حتى أوقعني يف حبائله، أظهر يل جامالً خداعاً وتظاهر مبساعديت 

حتى أحببته كثريا كنت أعتقد أنُه يبادلني نفس الشعور، ولكنه شيطان تسلل يف 

خبث و مكر نارشاً لعنته يف دمايئ حتى دفعت أغىل يشء أمتلكه يف الحياة دفعت 

براءيت مثن لذلك الحب اللعني الذي جعل مني شخصاً آخراً..

علمت بعد ذلك أنه يتاجر برباءة اإلناث بعد أن يلدغهم  ويقوم بتهديدهم إذا مل 

يفعلوا ما يُطلب منهم ومباذا يهددهم؟ بلحظات الحب التي جمعته بهن بعدما 

وصلت ثقتهن به أقىص حدودها وسلمن له أنفسهم هددهن أنه سوف ينرش ما 

لديه من صور وأفالم صورها خصيصا ألغراضه الدنيئة عىل مواقع التواصل االجتامعي 

و يلقي بهن يف جحيم الحياة يرتكهن بعد ذلك  لذئاب الليل تنهش فيهم مبقابل 

مادي..
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وكان حظى العاثر أو قلبي األحمق أو عقيل الساذج هو من فعل يب هذا حتى أصبحت 

ما أنا عليه اآلن فتاة تبيع الهوى كل ليلة و كأين بال قلب بال روح فتاة ملعونة من 

داخلها وتبث لعناتها عىل من حولها حينام يأيت الليل عيّل و أنا أضع بعضا من مساحيق 

التجميل و أرتدي املالبس التي تعري أكرث ما تخفي و كأين أتشبه بالدمى يأيت ليأخذين 

كل ليلة و يلقي يب يف غرفة جديدة ملكا لذئب جديد ينهش يف جسدي بال شفقة إنهم 

ذئاب نُِزعت منهم اإلنسانية...

قررت أن أنتقم منُه عىل ما فعلُه معي و مع غريي وكان سكيني ال يفارقني أبدا ينتظر 

لحظة ما، تحينت الفرصة ويف شارع جانبي ليس فيه اثر برش كان يسبقني نحو وكر 

جديد أخرجت سكيني وطعنتُه بكل قوة ألتشفي منه أخرجت قلبه من بني أضالعه و 

تركته جثة خاوية...

 بال قلب نظرت بإستمتاع إىل  منظر الدماء و هي تسيل أمامي أشعر اآلن بسعادة  مل 

أعرف لها طعام من قبل اآلن أخذت بالثأر  لقلبي و روحي و كرامتي و  لكل فتاة 

اغتصب قلبها قبل براءتها. 

سيدي القاىض.. ال أحيك لك لتتعاطف معي، ال أريد منك براءة أو حكامً مخففاً ألين مل 

أعد أشعر بيشء وأصبحت الحياة ال تعني يل الكثري فقد أعدمني منذ عاما واملوت اليأيت 

للمرء أبدا مرتني.. ولسُت نادمة عىل ما فعلت بل أريد أن أقتله مرارا و تكرارا.
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