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أوجشُ٘ فزبح ِشا٘مخ . أٔب ع١ذح أػ١ؼ ثغ١ش اٌضٚط ٚأَ ألسثؼخ أعفبي : [ِزقٍخ]ِبسصب  

. ٚأؽبٚي رشث١زُٙ فٟ عٛ ِغ١ؾٟ. فٟ اٌخبِغخ ػؾش ٚفزٝ ِشا٘ك فٟ اٌشاثؼخ ػؾش

ٚفٟ وض١ش ِٓ . ٌىُٕٙ  ٠ش٠ذْٚ اٌز٘بة إٌٝ ؽفالد اٌشلـ اٌزٟ رمبَ فٟ ِذسعزُٙ

. إُٔٙ أعفبي سائؼْٛ، ٚأٔب أصك ثُٙ. األؽ١بْ أفُّ ػٍٝ سفض اٌغّبػ ٌُٙ ثبٌخشٚط

إٕٟٔ ال أػشف أ٠ٓ أضغ اٌخظ . ٌىٕٕٟ لٍمخ ثؾأْ اٌغٛ اٌّؾ١ظ فٟ فبالد اٌشلـ

 .اٌفبفً ث١ٓ اٌزغبً٘ ٚاٌؾذح

ِبسصب ، ٌمذ عشؽذ اٌغؤاي اٌّضبٌٟ اٌزٞ ٠قبسع وً  : [سأذٞ وبسٌغْٛ] راندي

إٕٔب ٔؾت أٚالدٔب ٌٚىٕٕب ٔش٠ذ رؼ١١ٓ اٌؾذٚد اٌقؾ١ؾخ . اٌٛاٌذ٠ٓ ِؼٗ فٟ ٚلذ أٚ آخش

 .ٚوً رٌه ٠شعغ إٌٝ ٔٛع اٌؼاللخ اٌزٟ ث١ٕٕب ٚث١ٓ أٚالدٔب. أ٠ضًب

إرا لٍذ إٔه رضم١ٓ ثُٙ فأػزمذ أْ ػ١ٍه أْ رجذأٞ فٟ اٌغّبػ  : [و١فٓ ١ٌّبْ. د] كيفن 

. ٠ٕجغٟ اْ رؼغٟ ٌُٙ اٌؾش٠خ ألُٔٙ ٕ٘بن ٠ؼ١ؾْٛ فٟ اٌؼبٌُ اٌؾم١مٟ. ٌُٙ ثبٌخشٚط

ٚعضء ِٓ إٌّٛ ٚإٌضظ ٌغ١ّغ اٌّشا٘م١ٓ ٘ٛ رؼٍُ و١ف١خ . اإلغشاء فٟ وً ِىبْ

اٌزؼبًِ ِغ اإلغشاءاد ٚاٌزؾذ٠بد ثىً صمخ ٚثمٕبػبد ؽخق١خ ٠جذٚٔٙب ثأٔفغُٙ ١ٌٚظ 

ٌٚىٓ ٕ٘بن اص١ٕٓ ِٓ األخغبس اٌؾم١م١خ فٟ . ٌزٌه أرفُٙ ا٘زّبِه. ِٓ خالي ٚاٌذ٠ُٙ

أٚاًل، إٔه ال رؼغ١ٓ ٌٍّشا٘ك فشفخ ٌٍّٕٛ ٚإٌضظ؛ ٚصب١ًٔب، إٔه . سعُ خظ ض١ك

 .رغبصف١ٓ ثغؼٍُٙ ٠ؾؼشْٚ ثبالعز١بء ٚاٌزّشد

ٌمذ روشد ٌٍزٛ أٔٗ ال ثذ أْ ٠ّزٍه اٌّشا٘ك لٕبػبرٗ اٌؾخق١خ .  ٘زا ِب أخؾبٖ:مارثا

. ٚأٔب ػٕذٞ لٕبػخ ل٠ٛخ ثأٔٗ ال ٠ٕجغٟ أْ أعّؼ ٌُٙ ثبٌز٘بة إٌٝ اٌشلـ. ؽغًٕب. اٌم٠ٛخ

.  ِٓ أ٠ٓ رأرٟ ٘زٖ اٌمٕبػخ ؟:كيفن 

.  ٌمذ ٔؾأد ٚرشػشػذ ػٍٝ االػزمبد ثأْ اٌّغ١ؾ١١ٓ ال ٠ز٘جْٛ إٌٝ اٌشلـ:مارثا 

أٔب ال أس٠ذ اٌضغظ ػ١ٍُٙ ثؾذح ؽزٝ ال . ٌىٓ األٚالد ال ٠شْٚ أٞ خغأ فٟ اٌشلـ

ٌىٕٕٟ أ٠ضًب ال أس٠ذُ٘ . ٠ؼٍْٕٛ اٌؼق١بْ ٠ٚشفضْٛ اٌز٘بة إٌٝ اٌى١ٕغخ  ِٚب إٌٝ رٌه

أْ ٠ظٕٛا أٔٗ ٠ّىُٕٙ اٌز٘بة إٌٝ أٞ ؽٟء ٠ش٠ذٚٔٗ فٟ أٞ ٚلذ ٠ؾؼشْٚ ثبٌشغجخ فٟ 

 .رٌه

ٌىٕٕٟ أػزمذ أْ .  ٘زٖ ٟ٘ دػٛح اٌؾىُ اٌزٟ ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌٛاٌذ٠ٓ دائًّب رمذ٠ّٙب:كيفن 

إٔه رغؼ١ٓ ٌزشث١خ أؽخبفًب ٔبضغ١ٓ ١ٌٚظ . ػ١ٍه اٌؼٛدح إٌٝ األعبع١بد ٠ب ِبسصب

ٚأػزمذ أْ . أعفباًل؛ ٚ٘ذفه ٘ٛ أْ رظً االرقبالد ِفزٛؽخ ٚاٌؼاللخ ِز١ٕخ ِغ أٚالدن



.  اٌخظ ٕ٘ب ٚأخشٜ رغذٖ ٕ٘بنٕٚ٘بن ػبئٍخ رغذ. ٕ٘بن ٔمبط ٠ٕجغٟ ػٕذ٘ب سعُ اٌخظ 

ٚأػزمذ أْ األٚالد ع١ؾزشِْٛ اٌخغٛط عبٌّب أُٔٙ ٠ؼشفْٛ أْ ٕ٘بن دائًّب خغًب 

 .ِشعًِٛب

٠ّىٕه اٌغٍٛط ِغ .  ٕ٘بن ِذخً أٚ ِٕٙظ ٚاؽذ ٠ّىٕه ارخبرٖ ٠ب ِبسصب:راندي 

سثّب ٠ّىُٕٙ ؽ١ٕئز إعالػه . اٌّشا٘م١ٓ اٌخبؿ ٚإعشاء ٔمبػ ِفزٛػ ؽٛي اٌشلـ

ٌٚؼٍىُ رغزغ١ؼْٛ ػًّ . ػٍٝ لٕبػبرُٙ ٚأٔذ رغٍؼ١ُٕٙ ػٍٝ لٕبػبره اٌخبفخ ثه

 .ٌٚىٓ ثقشف إٌظش ػّب ٠ؾذس ، ػ١ٍه إثمبء خغٛط االرقبي ث١ٕىُ ِفزٛؽخ. ؽٟء

أٚاًل ١ٌىٓ دائًّب اخز١بسن . ٕ٘بن ثؼض األِٛس ٠ٕجغٟ رزوش٘ب ٠ب ِبسصب لذ رىْٛ ِف١ذح

. فشثّب رىغج١ٓ ِؼشوخ ٚرخغش٠ٓ اٌؾشة. ٌٍّؼشوخ اٌزٟ رخٛض١ٕٙب اخز١بسًا ثؼٕب٠خ

األِش ا٢خش ٘ٛ ِب لبٌٗ فذ٠مٕب عٛػ ِبوذ٠ًٚ إٕٔب ٔٛد أْ ٕٔمً إٌٝ اٌٛاٌذ٠ٓ أْ 

ػٕذِب رغٍغ١ٓ ِغ أٚالدن ال رؾبٌٟٚ أْ ". اٌمٛاػذ ثذْٚ اٌؼاللبد رؤدٞ إٌٝ اٌزّشد"

اعؼٍٟ ٘ذفه األٚي ثٕبء ػاللخ ع١ذح ِؼُٙ . رج١ٕٟ ٌُٙ أٔه ػٍٝ ؽك ٚأُٔٙ ػٍٝ خغأ

. ٚاٌّؾبفظخ ػ١ٍٙب

ٌٍذوزٛس و١فٓ ١ٌّبْ ٚسأذٞ وبسٌغْٛ ِٓ " ؽذ٠ش األث٠ٛٓ"ِمزغفبد ِٓ : الكاتب

. ١٘ئخ ارقبالد اٌؾ١بح األعش٠خ

ٌٍّغبػذح فٟ دفغ ٔفمبد اٌزجشع إْ وبٔذ ٘زٖ اٌّؼٍِٛبد ِف١ذح فٕشعٛ اٌزفى١ش فٟ ]

اٌٙجبد ٚاٌزجشػبد ِؼفبح ِٓ . عؼً ٘زٖ اٌخذِخ اٌجب١ٔخ ٌإل٠ّبْ ِزبؽخ ٌه ٌٚؼبئٍزه

. [اٌضشائت
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