
 تيه قصر مىصى ومزرعة تعىايم 
 صحر جثال نثىان يهمش في أذن انضماء

نقصر مىصى حكاية جميهة أقرب إنى أصاطير انحة اإلغريقية. في  
أجىحة انقصر كم انتراث انهثىاوي. تعىايم فردوس أرضي يضكه في قهة 

 انثقاع.

وُ ج١ًّ أْ رضٚس ثًٍذا ٠ذٚخه عحشٖ اٌطج١ؼٟ ٚاإلٔغبٟٔ إٌٝ حذ اٌخذس ٚخالي 
ِغبفخ ص١ِٕخ رزّٕٝ ٌٛ أٔٙب رطٛي إٌٝ األثذ. ٘زا ٘ٛ اٌحبي ِغ ٌجٕبْ اٌزٞ ٠زفك وً 
ِٓ ٠ضٚسٖ أٔٗ اٌجٍذ ، سثّب اٌٛح١ذ فٟ اٌؼبٌُ، اٌزٞ فٟ إِىبٔه االعزّزبع ثشبطئٗ 

 ، ٚججبٌٗ اٌشب٘مخ فٟ ا١ٌَٛ ٔفغٗ. اٌّغزٍمٟ ػٍٝ اٌجحش األث١ط اٌّزٛعظ

رزشن ث١شٚد ػبصّزٗ ٚرأخزن اٌطش٠ك صؼًٛدا ٔحٛ ث١ذ اٌذ٠ٓ فٟ لضبء اٌشٛف ح١ث 
٠خزجئ لصش رحضٓ جذسأٗ حىب٠خ ج١ٍّخ ألشة إٌٝ األعبط١ش اإلغش٠م١خ فٟ ِؼٕب٘ب. 

 إٔٗ لصش ِٛعٝ.

صٛس أٌف رشٚٞ صفحبد اٌحىب٠خ لصخ سجً حّمك حٍُ اٌطفٌٛخ ثأْ ٠جٕٟ لصشاً ٠شجٗ ل
١ٌٍخ ١ٌٍٚخ. ٚ٘ٛ اٌطفً اٌصغ١ش اٌزٞ وبْ ٠ؼ١ش ِغ أٍ٘ٗ فٟ غشفخ جذسأٙب ِٓ اٌط١ٓ 
رشبسوُٙ ف١ٙب األغٕبَ ٚاٌذٚاجٓ، أحت فزبح صغ١شح فشاح ٠شعُ ٌٙب ػٍٝ أٚساق دفزش 
اشزشرٗ ٌٗ أِٗ ثّمب٠ضخ أسثغ ث١ضبد ِٓ دوّبْ اٌمش٠خ، لصًشا ج١ّال وً حجش ف١ٗ ثٍْٛ 

 .ٚشىً ِخزٍف ػٓ ا٢خش

١ٌزحّٛي  ٥٤٤١حزٝ أزٙٝ ِٕٗ ػبَ  ٥٤٩١ِٚٓ اٌٛسق إٌٝ األسض ثذأ ٠جٕٟ لصشٖ ػبَ 
حٍُ اٌطفٌٛخ اٌٛسلٟ إٌٝ ٚالغ حجشٞ ٠ذ٘شه ثّٕطٗ اٌفش٠ذ ، ٚ٘ٛ ِغزٍكٍ ػٍٝ 
 طشف ِٕحذس إٌٝ ١ّ٠ٓ اٌطش٠ك ث١ٓ د٠ش اٌمّش ٚث١ذ اٌذ٠ٓ فٟ ِٕطمخ اٌشٛف.

رزشالص ف١ٙب األعّبن ٚوأٔٙب عؼ١ذح رذخً اٌمصش ػجش جغش ِؼٍّك فٛق عبل١خ ١ِبٖ 
ب ٚلذ حفش اٌضِٓ  ١١ثشفمخ اٌمصش. ٠غزمجٍه صبحت اٌمصش اٌزٞ ٠جٍغ ِٓ اٌؼّش اٌـ  ًِ ػب

 ػٍٝ ٚجٙٗ رجبػ١ذٖ ِٓ دْٚ أْ رش١خ سٚحٗ.

٠زصذس اٌّذخً سعُ ٠ؼٛد إٌٝ صبحت اٌمصش ٔفغٗ. ٌٚٙزا اٌشعُ حىب٠خ سغُ أٔٙب  
دح اإلٔغبْ اٌزٟ ال ٠ّىٓ أحذاً أْ ٠ىغش٘ب. حض٠ٕخ ٌٚىٕٙب رحًّ ِؼبٟٔ ػ١ّمخ ػٓ إسا

ٚفٟ عطٛس اٌحىب٠خ أْ ِٛعٝ ح١ٓ وبْ طفال وبْ ٠شربد ِذسعخ اٌمش٠خ، الحظ 
أعزبرٖ أٔٗ ِٕىت ػٍٝ ٚسلخ أِبِٗ ال ٠ٙزُ ثّب ٠جشٞ فٟ اٌصف، فبلزشة اٌّؼٍُّ 
ٚحبٚي ٌفذ أزجبٖ ِٛعٝ ثضشثٗ ثبٌؼصب ػٍٝ سوجزٗ ِشّاد ػذح. ٌُ ٠شؼش اٌطفً 

بد، فّب وبْ ِٓ األعزبر إال أْ صبح ثٗ، ٚػٕذِب ٔظش إٌٝ اٌٛسلخ ٚجذ ػ١ٍٙب ثبٌضشث
ب ٌمصش أحالَ ِٛعٝ فّضّلٙب إسثبً. ٚػٕذِب ػبد اٌصغ١ش إٌٝ إٌّضي أػبد ٌصك  ًّ سع

 األجضاء اٌّّضلخ ثصّغ شجشح اٌٍٛص ٚأوًّ سعُ لصشٖ.



ٕب١١ٔٓ رضُ ِجّغّبد ِٓ اٌشّغ رّثًّ ح١بح اٌٍج  ٠حزٛٞ اٌمصش ػٍٝ أجٕحخ ػذح
فٟ اٌمشْ اٌزبعغ ػشش ٚأٚائً اٌمشْ اٌؼشش٠ٓ. فٕٙب جٕبح رشغٍٗ ِجّغّبد رّثًّ 
اٌحشف اٌٍجٕب١ٔخ اٌمذ٠ّخ، ٚجٕبح آخش ٠ؼشض ٌٍّٛاصالد اٌزٟ وبْ ٠غزؼٍّٙب اٌٍجٕب١ْٔٛ 
فٟ اٌضِٓ اٌمذ٠ُ، ٚجٕبح ٠ضُ ِجغّبد رشٚٞ طش٠مخ االحزفبالد اٌٍجٕب١ٔخ 

ٚٞ ِٕٚٗ، طحٓ اٌحجٛة ثٛاعطخ اٌجبسٚشخ. ف١ّب اٌفٍىٍٛس٠خ، ٚآخش ٠جغذ اٌؼًّ اٌمش
ػبصف إٌبٞ ٠طشة اٌجبٌغ١ٓ. ٕٚ٘بن ِجّٛػخ األعٍحخ اٌمذ٠ّخ ِٓ اٌؼصش اٌؼثّبٟٔ 
حزٝ االحزالي اٌفشٔغٟ ٌٍجٕبْ، ٚرؼذُّ ٘زٖ اٌّجّٛػخ ِٓ أوجش اٌّجّٛػبد اٌّٛجٛدح 

 ُُّ  أٌف لطؼخ عالح.  ٥١فٟ اٌششق األٚعظ ٚرض

ػٍّّزٕٟ اٌح١بح أْ ٘زا »ذ وٍّبد وزجٙب صبحت اٌمصش: ٚفٟ أحذ ِّشاد اٌمصش ٔمش
اٌؼبٌُ ٌٓ ٠زٛلف ػٓ اعزّشاسٖ ثؼذ ِٛرٟ، وّب أْ األسض ٌٓ رحجُ ػٓ دٚسأٙب 

 «. ٚاٌشّظ ٌٓ رىف ػٓ ششٚلٙب ٚغشٚثٙب

رزشن لصش ِٛعٝ ٚرصؼذ ثُ رٕضي ٔحٛ اٌجمبع حزٝ رصً إٌٝ ٚاد ٠خزجئ ثغالَ فٟ 
زٟ رشجٗ لطؼخ ِٓ اٌجٕخ عمطذ ث١ٓ اٌججبي لٍت اٌجمبع. إٔٙب ِضسػخ رؼٕب٠ً اٌ

 اٌشب٘مخ.

ٕ٘ب اٌّشٙذ٠خ رأخز األٌجبة: ثح١شح اصطٕبػ١خ ٚغبثخ صغ١شح ِح١ّخ، ٚٔٙش ٠خزشق 
اٌّىبْ، ٚأشجبس ٚاسفخ ٠غبٔذ حف١فٙب خش٠ش ١ِبٖ إٌٙش فٟ اخزشاق اٌغىْٛ ٚوأٔٙب 

ٌٍجبحث١ٓ ػٓ  أٚسوغزشا طج١ؼ١خ رؼشف و١ف رزالػت ثئ٠مبػبرٙب ٌزجؼً اٌّضسػخ ِالًرا
اٌّزؼخ فٟ أحضبْ اٌطج١ؼخ، ال ع١ّب رالِزح اٌّذاسط اٌز٠ٓ ٠غزمجٍُٙ اٌّغؤٌْٚٛ 
ػٓ اٌّضسػخ ٠ٚؼشّفُٛٔٙ إٌٝ ح١بح اٌّضسػخ اٌٍجٕب١ٔخ ٚو١ف رصٕغ األٌجبْ ٚاألججبْ ٚو١ف 

ب لش٠ًٚب ثبِز١بص. ًِ  ٠زُ االػزٕبء ثبٌمطؼبْ، ف١ؼ١ش اٌز١ٍّز ٠ٛ

جشاْ ججً س١٘ت ٚد٠غ جبٌظ ث١ٓ اٌجحش ٚاٌغٙٛي، ٚوّب لبي ػٕٗ ج  ٘ىزا ٘ٛ ٌجٕبْ.
جٍٛط شبػش ث١ٓ األثذ٠خ ٚاألثذ٠خ، صالح ِجّٕحخ رشفشف صجبًحب ػٕذِب ٠مٛد اٌشػبح 

رغش٠ذ   لطؼبُٔٙ إٌٝ اٌّشٚج ٚرزصبػذ ِغبء ػٕذِب ٠ؼٛد اٌفالحْٛ ِٓ اٌحمٛي ٚاٌىشَٚ.
  ٚس ٚاٌىٙٛف.اٌشحبس٠ش ٚحف١ف أغصبْ اٌحٛس ٚاٌغٕذ٠بْ، ٚ صذٜ إٌب٠بد فٟ اٌّغب

 ٚصج١خ ٠زغٍمْٛ اٌصخٛس ٠ٚشوضْٛ ِغ اٌجذاٚي.

 


