
 

 



 

 

 
      
 

ٍ  ثييارة  هنهاا بان  فن  حا  ألياد اهيااا مارن  ااٌ  مان  مدينٌة صغيرةٌ تضربها الرياح من جهاا
ماان حجاا ة  باين المرتيراااٍ يرتيااف  يثاااد ييااي   ألبنائهاا بطرراحهااا الجن بيااة حاايرا بام ياار  المااا  

اا  اليجا ة بن اارص  حيصا  مان لنلهااا الاد المديناة  يغرنهااا  لان يداام ييراا  فارص المارة  تيين
ال مليثماات  حجلاا  ألمامهاا  نااد  فا ُاادن ح جادفا بيجاا  هاارص تاريبااتص ر تصااغرص ير بماا يثياا  لُادن

 ُدفا  هرص تمامات 

المغي  حلا يغادر مثانم  ل   ألن يترثم حيهااجا الماا    فنٍ ال م   أللرٍ تتُارع يلد     
مدينتاام الصااغيرة  يغرنهااا  يناام ي اارر باام يرتيااف  اايئات ح اايئات هن اهر  تباارد  تاافداد باار دةت 
ٍل الرييا ص حلان يافداد  راد  يا غابٍ ال م  تارثةت باايا ض ئها اليائر حا  الثا ن  ينام  نا بارن

الياة   لثنام ر يرياد ألن يتارم المثاان  ينام الُادن الار  الث ن ير  نمات يتاد  ها ر ال ام  الت
 ييم  المدينة الليلةص حالما  رمنا  مرتيف  منُث  ح  المدينة يرا ما ترم مثانم  

ارتيااف المااا  حلماا  جُااا الرجاا  حضااا  باام  ان ااررن ماان بااردصص  لثناام يبااٍ حاا  مثاناام        
يٌة تيير الغي    ييا   تجاف  ال ر ر بالبل   اندما يرجف  ال ر ر بالبل  بغيٌ  جدات  بم لاصن

يؤنلا نيُم اليم: ينم يجل  ح  النهر الجميا  حا  يياد  اصاار  الصاي  ثماا ثاان ييا  ألن 
يير  ح  ري لتم  ينم جالٌ  فنام يضر  بثيين لياليتين ُرح الما  الداثن  يُتمتف باراراٍ 

اٍ الرليلاة  بياد ألن النُاماٍ الرليلاة الما  المتااحفة االيات بير  ضرباتمص ثما ألنام يُاتمتف بالنُام
ام ال اتا  الجميا   يننهاا ألنُااا  تجر  الما  ألثير بر دة  ر بط ص ُييا   التطنلا الد البر دة: ينن
افا  اندما ثاان صاغيرات بللاف منبُام  ال نا   ألمامهاا  ينام يتيادافا  ال تا  الاارُة الت  يتيدن

ج رٍ المررثة التا  ُايي ف حيهاا الاد ألنُااا اآلن   ما البرد الُار  ح  جُدص ير ج لة من 
 ال تا  ثما ثان يير   يبتُا لث  لُرة برد  جديدة  

ينتص  اللي  الغائ  الامر  تر   الرئا  من بريد  ينم فناا ر ينتا   المغاادرة مهماا ثاان      
ترش الُب    لثنَّ الما  ح  جربتم الثيير  فاف  يرتيف نلينت   يصا  يلاد منتصا  ال هار  يار



 

 

الرج  بردات  تصرم ألُنانم  لثنم ما يفا  يابتات  لن يهر  اآلن   يضر  الما   هار الرجا  
ببردص  نُ تم  ينم يللملا نيُم من ث  يد    ص     يضر  الرج  بثا  ن تام  ُايؤنلا نيُام 
 الد فرا: يننم يله  الد ل ح  ل ب ٍّ ح   ألم اج البير الراتية  يننم يتيرم مرهاا حا  فارا البيار

 الهائج  يت نف ضرباتها من ث  اتجاص  ضرباتها ليٍُ ير جف ات من اللربة  المغامرة  

ايناص تدمران   ينم يله    تُي  ألدمرام بافديااد أللمام   اللرباة تافداد يياارةت  ضارا ة   يثااد      
اا  يلهفاص  لثنم لن يتفيفح  يتطلا   يتطلا ثييرات  يثاد يبث  بر ي   تهفمم اهم اج الباردة  تيرن

ل يم الل ب ن    يصرخ رغا ألنيم  تلتي  اللربة  ر يباد ير اهلااص  لثنام يافداد يباتاات   ثلماا 
أل  م الماا  الاد انتناام مان مثانام اااد حيبناٍ جُامم  اُاتجمف نا اص ي اجام بهاا الميااص التا  

ف أللمات ألن يث ن فرا م نرم يلد نهاية امرص    تت اد مدينتم   نرر نيُم  ف  يت جن
* * * 

ارل   هارص        مرٍ اهياا  الُن ن  ثلما اتُارٍ اليتياة التا  يرياد الماا  ألن ينيار منهاا ار
فا ُاادات ميثماااتص  ثلمااا ااان المااا  اُااترا   هاارص لييجباام   ثلمااا افداد اناادحاع المااا  ناا ةت  ليُادن

جااار افدادٍ أليجااارص صاانبةت  ناادرةت الااد الصاام د   نرااا أليجااارص  يناام ُااٌد منيااٌف مبناا   باهي
 الصلدة الت  تتيدر المياصل انها  ر تجرؤ الد تجا ففا  

 يتف ج الرج   ينج  بنتاات   لادينص  ي ا  ياام ر المديناة مان ثا ن ُا    يتاد للاٍ مان      
ر مائة مرة  نبا  ألن تاارر  ايئات لاي  حا  صاالح  المجرمين  اللص     ألصبيٍ اليث مة تيثن

الميتالين لاارج المديناة  داللهاا يهاب نام  يل ا ن  فرص المدينة الصغيرة المنُينة   ألصبح ث ن 
ُر تم   يتراجر ن دائمات نب  ألن ياتلر ا نبتةت من ألر  مدينتم  ينام الُادن الار  ييجاف ماا باين 

 المدينة  ما بين اهنهار الغاضبة 

ييااة  ر الُد يا   املات مترا رت بطيجارص الا ينة الصامدة دائمات ألماا المياص   تهنط المدينة ب     
د ضدفا يلاد النهاياة   د مف اه يا  ييناتص يا يلغرن يهددفا حيها       لثنن الفمن ثدألبم دائمات يلغرن
لرلم ي اي  الُاد  تت اا  أليجاارصص  لثنام ي ا  ييجا  الميااص جيادات   حجاطة يلادرم الُاد ناان ن 

ا  المديناة الفمن الصارا  يدرم ألنم يضر ص حيج   المدينة بييات اان البادي   بيان اان ثبار
حلا يجبم أليد  الناا  ر يُاترير ن ألن ييملا ا فارص المُاؤ لية  ينهاا  ااننٌة  ر ياا   اليهاا ير 

 الُدن بطيجارص الصلدة  

يم ر ينت ان المدينة  ثي  يمايتها  يريدص      يجل  ح  نهاية المرا  يلد جارص الثات   ييدن
 ألن ييج  المياص  الرياح ان المدينة  

 ؟ ألر تر  ثا ألنا ففي ؟ ألنا؟ ؟ ؟ ؟ 
نن  برالام   لثنم تارأل  تثت   االام لاي  فافينت   ر تلصادن الُاي   ير بالراا   ا رادة  صادن

 ُتيم  المدينة 
يهف الثات ل رألُم مبتُمات  ينم ر يُتريف  ين ر يليم ال ي  ر ينت  يا يترم منفلام   يمارن بمان 

يرحضاا ن  ر يُااتريف أل   ماانها ألن يضاارلف بهاارص ياارافا ألفاانت لليمايااة  اياادات  اياادات  لثاانها 
هنمة  لا يب  ير ألبناؤص  لر ن أليدفا يثم  مهمتم    المر



 

 

لااد حاا  اُاار انة  االيااة  ر يُاامف حيهااا ير       اار  ل ياارف  يلااد ثبياارفا   لثاان ثبياارفا يراايش مل
ة يليام  مان مياير ص تم   ثلما ثلنمم أليٌد ت تٍ ص تم  ضاعص حن تص  يليم ير ثلماتم المرتادن

ارُر انة الدالل ن  لرلم حه  ر يُمف ير نيُم  ر ييها ير ثنمم ف ص  ر يير  ير ما يناُابم 
ف    لرلم يئ  منم اه   ترثم يلد ألليم  ألل ص يريش االيات ح  الها ا   لااد رحرام الناا  مان 

مرلٌ  ح  اله ا   ر  ألج  ألبيم   ف  ر يريد ألن يغادر  مثانم ل حات من الُا ر منم  ينم يرلا ألنم
 ألُا  لم ييميم من الُا ر  ر حائدة  لن يترم منصبم الرال  من ألج  ألن ييم  المدينة  

يترم الرج  ال لادين  يتجام يلاد اربناة  ينهاا يبيبتام التا  ثاناٍ تجلا  متثئاةت الاد ُاانم      
فاص  رباد ألن د المديناةص  ثيا  ثاان يصادن هاا ترلماٍ منام  تُمف نص  ألحاايا  الميااص التا  تهادن

الثيير   لثنها تهفن رألُها مرتررة  ينهاا اآلن رانادةٌ الاد الباي   ر تُاتريف تارم بيضاها مان 
 ألج  المدينة  

يترم الُد ألبنا ص  ير د يلد بيتم يفينات  لاد انتار  م تام  اليمااد ثلهاا غااحل ن  ي ننا ن      
ألمان  تااا   ناد انتهاد ماا يهاددفا  ألنم ُيريش الدفر لييميها  أل  باهير  ي ن ن ألن المدينة ح  

ر يرلم ن ألن المياص ما تفا  تتيينن الير  لتضار ر الُاد باُا ة   تل اان  أليجاارص   لثان ماارا 
يير   ر يُتريف ير ألن ي اص  اُتابا  ضرباٍ المياص الباردِة حيرا يانٍ ُااتم حُيجتمف ألف  

ُانين ثيا  ثاان يناارفا مان ثا   ا    المدينة ثلها  ييا ل ن يماياة ألنيُاها  لااد رأل ا ابار ال
  ُيالند نم يتمات 

* * * 
غربا  يبيي ن ان الُدص  يلااد ن يلد بيٍ الرج  المري   من بريد  يضر  ألف  المدينة      

ثينات بث ن  لاد انتهد ألمرفا  ما ين ير  الغربا  ثي   اخ الُد يتد يلنينار ا ثا َّ ماا جاا  ا مان 
 ألجلم  

ن ماف  حاد اليث ماةص لارلم يجلا   الرجاا   الرج  المري  ر      يا   الد الجلا   ليتيادن
الينيااة ي لاام  فاا  الااد ُااريرص  ين اار ن يلياام حيهاب ناام  يتلريماا ن يااا يصاامت نص  ي لاا ن 
صااامتين  لاااد ثانااٍ اليث مااة تاادر  الم اار ع مناار ُاانين  ترجااي اهماار هنهااا ر تُااتريف 

منرا    نادرة  الاد ا ننااعص  لثان فاافا م اجهة الُدص يتد ألادٍ فؤر  بما يتيلا ن بام مان 
 صامت ن ر يُترير ن الثنا 

 مارا تريد منا اليث مة؟ 
ن الرج  الماري  حا  الم ضا ع حيصالح مان صا تم  ياا  : ترياد  يت جف أليدفا اندما يتيدن

 لثا ألن تلتار ا ألجم  بارة  ح  البند لتايم ا اليها مدينةت أللر  لثا  
  فرص؟ 

لها اليث مااة يلااد ماافارع  بُاااتين تفيااد ماان دلاا  الاابند لاايران اللياار  : فاارص ُااتي ن يت ااجف يااان 
 الجميف  

  لثنها مدينتا    ثييٌر من رجالنا مفارا ن  
افارايثا ر يرملا ن ير بالاادر الار  يررمهااص  ا َّ مل مفارا ن  لثن  ُائلها غيار مجدياة    جل

ر ن  يئات لارج البند     ر يصدن



 

 

 ينها نانر ن  
 لثنها ييرم ن البندر من حر   ر تلر ن  لفياادِة مادل لها  ين المديناة تااف حا  ألجما  م ناف  
ح  البند   فنام النهر الر  تيميها المرتيراٍ من ُار تم  اليجا ة التا  تلادل  مان الماا  ماا 

 ينيف الفرع   
  يلة يننا نُتي ن فرص المدينة الجميلة  يننا نْرملرفا منر ُنين ر

ر ينتاجهاا يلاد  صييح   لثن الد لة ُتنتيف ثييرات من فارص المنرااة بتي يلهاا يلاد مافارع تلصادن
ترا ير مافاراها  جرلهاا ناادرة  -مهماا  ياا ل ا -لارج البند  ترلاا ألنام لان يُاتريف اهحاراد 

ةت الد فيادة دل  البند بينتاج ما يمثن تصديرص يلد اللاارج  ثماا ألن اليث ماة ُاتمنيثا مدينا
 أللر  ح  المثان الر  تلتار نم 

 ر!  
ٍ  ضااري   ير ألنهااا ثانااٍ ارا بثاا  مااا حاا  الاان  ماان رحاا    لرجااٍ الاان  المريضااة بصاا 

تها  ر أليد يُتريف ألن يتجا ف ر  الُد    صرامة   لرج ال حد يلرلن ن ح لها ح  مهمن

ي انام حارماطن ا الاد اثت   اهفال  ألن ُر ة الرج   فيبتم ماا تافا  ثماا ثاناٍ أليااا ان     
المدينة   الُد ياا   ااملات بطيجاارص الهرماة ألمااا الميااص مهماا ثاناٍ ُار تها   لثان اهيجاار 
تت ا     تتيتٍ  الُد ينهار بير  تاادا الرهد ر ُر ة الُي    حيجتماف الثاتا  بيئاة  مان الارين 

  يري ا ا تياٍ يماياة الم ا بم ٍ الرج  يا يُير بها يلد ألبنا  الرج  يرلب ن دحنم ُارات لثا
 الُد ألر   مدة  ممثنة  

الرج  المرلن  ح  اله ا  يا   احرلا ا ماا ترياد نص  اربناة التا  ترناد الاد الباي  تمُاح      
ااا الرجاا  الاار  يراايش حاا   دم اهاااص  تراادن  ماان  ضااف بيضااها  تااا   احرلاا ا مااا تريااد ن  ألمن

جناافةٌ تليا  بام ا  ترتاد يليام ثلماتام ارُر انة حن تص  يليم الثلماٍ  األب  ربد ألن تثا ن لام 
حياتنف ألنن ألباص ر بدن ألن تث ن لم جنافةٌ تلي  بام   لثناا مُتضاري ن  لان نُاتريف يماياة ألنيُانا  
 تتبرير الثلماٍ  اجنافة ألب  ُتث ن غدات ا  ترتاد يليام ثلماتام حياتناف ألن جناافة ألبيام يجا  ألن 

 تث ن ح  الغد  

ج  الر  يريش ح  اُر انة   الرج  المرل  حا  الها ا   المارألة  ح  الي ا التال  يا  الر     
الراندة الاد الباي  ماف ألفا  المديناة ثلهاا لي اينر ا جناافة الُاد  ياا يرا د ن يلاد ييان ثاان ا 

 ناُين ألمر  الرياح  المياص المتصاادة ح  ث  يين  
* * * 

اا الُادص  تتراا   الميااص  ما ف  ير بضرة أل هر  يتد ته  الرياح ثما ثانٍ تير  نب  أليا     
ثر ا ألْن لاي  لهاا  فنص  يتراثضا ن يلاد ماارا ثبارائها لينان ا ا اهمار   حيلا  اهفال  ير ترن
 لثااْن ر ي جااد  حاا  المدينااة ماان فاا  نااادٌر الااد يمايتهااا  ثلهااا ِلياااٌ  تااؤرجيها الااريح يمينااات 

   مارت  

لاد حثارة   ايادة: ألن يارفب ا يلاد يت ا ر اهفال   يتيا ر ن  يت ااجر ن ياا يُاتار ن ا     
ألبنا  الُد  ربدن ألن أليدفا ند  رن ان ألبيم الادرة الد اليماية  لا تلرج فرص الادرة ح  ييااة 



 

 

الُد هنم ثان م ج دات لليمايةص  لثنها يتمات ُتلرج اآلن برد  حاة  الادفا  يدراثهاا للرا رة 
 ال ضف  

ة: ين المدينة حا  لرار! تتبريار الثلمااٍ  ايننا  يتنجم الجمف يلد الر  يريش ح  ارُر ان     
ٍ  جدياد   لثانَّ  ٍ  جديد ا ترتدن يليم ثلماتم حيُمرها  ياتنف ألنم بياجاة  يلاد بيا بياجة  يلد بنا  بي
المدينة ح  لرر  اللرر يهاددنا جميراات  تتبريار الثلمااٍ نبا  ألن تادل  ارُار انة  ايجا  ألن 

ا  من ألج  بنا  البيٍ الجدياد ا يرتادن يليام صا تم  ياتناف ألبيف بيت   ألنتر  ح نم مبلغات من الم
تمامات ألنم يج  ألن يبيف بيتم  ياتر  ح نم مبلغات من الما  مان ألجا  بناا  البياٍ الجدياد  يترثام 

 الجمف  ينرلا ن يلد ألليم المرلن  االيات ح  اله ا   

ر ن ألثينها ألماا ألح افها  يهتي ن بم: المد      ينة حا  لرار!  لثنام حا  يرحر ن رؤ ُها  يث ن
م ثييرات  ير ُار  يرلا ألنم مرلنٌ  حا  الها ا  بلاير  مان فا ا   ينام  اله ا   ر يُتريف ألن يتيرن
لي  ح  برج  مبن ٍّ من اهيجار ليُتريف ترثم  الر دة يليام متاد  اا   لا  تارم مهااا منصابم 

بالصادحة الميضاةص  لا   اله ائ  لُار بث  ُه لةص  لن يريدص   ٌ  برد رلمص ينما نلار  فناام
ترم م نرم حلن ترميم صدحٌة أللر  مهما حر   اليتن  ألُتريف ألن ألحرا   ايئات ا يا لهاا بيُارة  
ه ن يلد اربنة: ين المدينة ح  لرر!  لثنن  حيترث نم  ر حائدة من منان تم  يترثم الجمف  يت جن

ر تُتريف ترثم بتاتات  يانثن  اربنة ترند الد البي   ي لها ألحراٌخ صغيرة  تيتها بيٌ  جديٌد 
 الجميف رؤ ُها يطُات  ير د ن يلد منافلها  لر ن المدينة ليٍُ ح  لرر  رغا ث      

 لثنها ح  لرر  الر اص  تفمجر  المياص تي ر  تترا    ينها تص  يلد ياحة اليتية ياا      
نا  لارجهاا يااملين ماا تنجر  ُي رت باردةت تيت ن ررناٍ المدينة  تهاجا منافلها   يهر  ال

تمثن ا من يملم   يُار اربن المرل  ح  اله ا  حيجر  لارج المدينةص  تيما  اربناة بيضاها 
  تجر  يتبرها حرالها يلد لارج المدينة   يجر  ثبير ارل ة باُر انتم لل  النا   

المديناة   لثان  يباد الثات  ألماا منضدتم يثت  ثتا  اُتررا   يلاد اليث ماة النهاا تلناار      
الريح  تؤرجيم يا تدحرم با ة  ني  البا ص حيلتر  نلمم  بضرة أل را   يضرها حا  جيبام نبا  
ألن تار  بم الرياح لارج المدينة   ير يُتار بام الياا  حا  مديناة  أللار  بريادة  يجلا   يثما  

 لرابم لليث مة يا يتجم يلد ثبر  المدن ث  يُلمم يليها 

ر   يناض  الراا  ي ر  الرااا التاال  الاد ارنتهاا  حيثتا  ثتاباات  لار تمر اهياا  ال ه      
لليث مااة ياارثنرفا حياام بثتاباام اه  ص  مااا ين ينتهاا  مناام يتااد يُاامف ررنااات الااد البااا  حييتياام 
 حيلياجط  من فرا؟ من؟ ينم ابن الُدن اهصغر الر  ثان مرلناات ح  اله ا   ألنٍ فنا؟ ألين ألل يم؟

ثبر    ألل  ح  مدينة  بج ارفاص ألما ألناا حهناا   لاا ألالاا ألنام أليضاات فناا ير أللت  ح  المدينة ال
 البارية 

 يمُح الثات  دمرةت من اينيم 
 ف  ترلا مارا ثتبٍ ت ات؟ ثتبٍ لرابات لليث مة لتريد يلينا مدينتا 

 ضيم الر  ثان مرلناات ح  اله ا   نا : أل ن مدينة؟ ارف  يليها حين رأليتها حطرُ  الثتا   



 

 

حاة       ينرل  الثات   ثتابم ح  يدص يلد المدينة  ألرراحلها ليٍُ ألررا  مدينة  منافلها المتررن
ا ص  لثاانها يل اايا ن  رة  ييااا   الاادل   حيرترضاام الياارن مٍ  ينهااا اآلن ماافارع مُاا ن ثلهااا فاادن

براد  اليم ح  النهاية  يدلل نم حار لير  البارة الت  حيها منفلم  ث  المناف  التا  ثاناٍ مبنياةت 
المناااف  المتررحااة ألفيلااٍ  مثانهااا بُاااتين  ماافارع  اللضاارة تيااير بالمثااان  ر ياار   اايئات 
غيرفا  لاد ثان ر ا  امرص يتغنند باللضرةص ألما اآلن حه  يثرفهاا  لااد ُارٍ الاد المديناة  
لاااد اغتالااٍ المناااف   ااااش يياتاام ي اابنم الالاا   الااُااية باليجااارة  فاااف  ياار    ااياةت الااد 

ة الت  تدااٍ ألماا اللضرة  اللضرة حار ر تصنف مدينة  ند تصنف بُاتانات  ناد تصانف اليجار
 غابةص  لثنها ر تصنف مدينة  البي ٍ اليجرية الداحئة ف  الت  تصنف المدن 

يم    يم   يتاد يرا د ر يرلاا أليان فا   المثاان ثلام بُااتين  ر مناف  يُاتد  بام الاد      
د م نف منفلم  ر ُ    ر مُجد   حيرحف بصرص يلد م نف ال ام  ياا يُاير  امالها يتاد ييادن

م نف بيتم   لثن البُاتين الرضيرة تيت ن ث  المُاياٍ  ر ألير لبيتم  لي  لم بيٍ  لاد ملييٍ 
المدينة تمامات  ينيلٍ ثتا  اليث مة من بين ألصاابرم المرف لاةص حان يطبام لام  الثتاا  ر ييما   

فا ماٍص   الُد ر يلد الُد دائمات  ثان اهمر بياجة  يلد ُدٍّ ي  ا  حار  يمنف   لثن ُدن
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