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تحسرر-لمجصفآيم!:!!

د.لن،في(كاثلين)الكونتيسةسرحيةمثلت2918عامفي

تألفت3.91عاموني،الأيرلنديالوطنىالمسرحبذلكبدأوقد

ييتسسرحيةوقدمت،الايرلنديينالهواةمنصعرحيةفرقة

حلثل،!تاولس!أولاوله+هوليهالنلاكاطأفيثلينكا،هذهالقصيرة

الشبابتحمسهناوهينفسها.أيرلنداعلىيطلقاسموهو

البريطاني.الاستعمارنيرمنوتحريرهاالأربعمقاطعاصهالاسترداد

المسرحية()أشخاص

بيترجيللين

.الزواجعلىمقبل،ابنه،جيللينميخائيل

لخائيلهاخ،عشرةالثانيةفيغلأم،جيللينباتريك

بيتر.زوجة،جيللينبريدجيت

ميخائيل.خطيبة،كاهلديليا

.الفقيرةالعجوزالمرأة

.الجيرانمنعدد

8917.عامكيلالا،مدينةمنبالقربكوخ)داخل

جالسبيتر.رزمةتفكوهيطاولةمنبالقربواقفةبريدجيت

.(اللبابمنبالقربوباتريكالوقد،أطرافأحدفي

أسمع؟الذىالصوتهذامابيتر:

الآنأسمع.(السمع)يرهفشيئآ.أسمعلاإننى:باتريك

وينظرالنافذةإلى)يتجه.هتاقوكأنهالامريبدوصوتأ.

أحدا.أرىلا.ـإننييهتفونبمأتساءلخارجا(01

الرماية.مبارياتإحدىكانتربمابيتر:

خرأوافيالهتافكانربما.اليومرمىأييوجدلا:باتريك

.البلدة

بعضبزاولةبقومواأنيجبالأولادأنأعتقد:بريدجيت

بم.الخاصةالرياضيةالألعاب

لا.الطريقنهاية!وتنحدرعجوزامرأةهناك:باتريك

هعا.إلىمتجهةكانتإذاأعرف

زفافعنتسألأتت،الجاراتإحدىكانتربما:بريدجيت

هي؟منتعرفألا.ميخائيل
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لمأنهاإذ،هناإلىقادمةليستوهي،غريبةاًظنها:باتريك

وابنائه!)ماورتين(إلىالوديةالفجو!عبرتلقد.الممرفيتظهر

-()ونيكانتماذاتذكرانأفوهما()يستديرهالغغيجزودنالذين

التيالغريبةالمرأةحولليلتينمنذتخبرناالفرقطعندتسكنالتي

الشاكل؟افترابأثناءالريفتخترق

وافتحاذهببل)وفي(،بأحاديثتزعجنالا:بريدجيت

تعال.المدخل-منتقتربالتيخطواتهأسمعانني.لأخيكالباب

بيؤ)ينقلى.ميخائيلعرسملأبسإلىوانطربيتر،يا،هناإلى

ثياباتملكتكنلم:حقا،فخمةملابسهذه.(الطاولةإلطكرسيه

فيأوالأحديومترتديهمعطفأيولا،تزوجتنيعندماكهذه

آخر.يومأي

سيرتديلناابناأننظننكنلمحمقا.،صحيحهذابيتر:

كهذارائعبيتلديهيكودنأنأو،زفافهيومالنوعهذامنبزة

إليه.زوجتهليجلب

ميخائيل،عادقدهاالافذة(عندلزاللا)الذي:باتريك

أيي.يا

نأخسية،سالمةديلياثروةومعهرجعقدأنهاملبيتر:

لقداتمامها.عليأصروأنا،الصفقةهذهمنأهلهايتنصل

الصفقة.ب!كدهللقيامجمةمصاعبواجهتني

(.ميخائيلويدخلالبالا،باتريك)يفتح

نترقبكنا؟ميخائيليا،تتأخرجعلكالذيما:بريدجيت

غيابك.فترةطوالالصبربفارغقدومك

الأنباءلهلأزفالقسبيتعلىعرجتلقد:ميخائيل

غدا.فرانيلعقديستعدكىالسارة

بندء؟أيقالهل:بريدجيت

يومأيفييكنلموأنهجيد،زواحبأنهقال:ميخائيل

أبرشيته.قيكاهلديلياعلىقرانيليعقدالآنمنهبأسعد

ميخائيل؟يا،معكالثروةجلبتهلبيتر:

هنا.إنها.ذيهىها:ميخائيل

الوقد.خشبةإلىليستندويذهبالطاولةفوقاالحقيبة)يضع

وتسحبالملابستتفحصالوقتطوالكانتالتي،بريدجيت



نيالثياببتعليقتقوم،إلخ،الجيوب1كتانوتجربالخيوظ

(.الملابسصوان

لقد،أجلالنقود(ويقلببيدءالحقيبةويزن)ينهضبيتر:

لرودكانكاهلفالعجوزءميخائيليا،لكرابحةبصفقةقعت

ددعنيلي:-قال.أطوللفترةالثروةهذهمنبجزعالاحتفاق

دلئئله:قلت!.الأولالصبميولدحقالمبلغبنصفاحتفظ

الائةفإنالنور،يرلماوالأولالصيولدسواع.ذلكتفعل

ابنتكيجلبأدطقبلميخائيليدنيكلهاتكونأدنيجبجنيه

الأمر.نهايةفيرضخوقد،زوجتهحدثتهذلكبعد".البيتإلى

يا،النقودبهذهتمسكوأنتالمصرورغايةنيتبدو:بريدجيت

بيتر.

علىلأحوزليمتاحةالفرصةكانتلواًتمنىإنني،حقابيتر:

بها.سأقترنالتىالزوجةمع،فقطمنهاعثصرينأو،جنيهمئة

إلا،معىكثيراشيئاأجلبلمأننيومع،حسنأ:بريدجيت

تزوجتك،يومتملككنتملذاالكثير.الشيءعلىأحصللمأنني

الحملانوبعض،بيديكتطعمهاوكنتالدجاجاتبعضسوى

وتخب!،مغتاظة)تبدو؟السوقحيث)بالينا(إلىتقودهاالتي

كنتفقد،معىئروةأيةأجملبلمفإذا.(المنضدةعلىوعاء

يقفالذي،ميخائيلبالطفلالقيوأنا،بعظامىحقأععل

أكنلمالبطاطا.أحضربينا،القشكومةفوق،الآنأمامنا

أعمل.أظلأنعداما،اخرشيعأيأو،أبدأثيابأأطلب

ذراصا.(على)يربتفعلأ.،صحيحهذابيتر:

التيللمراًةالبيتأجهزحنطوشاًنيدعق:بريدجيت

ستدخله.

شيءالنقودولكنايرلندا،فيامرأةأفضلإنكبيتر:

أبدأفكرأأكنلمجديد(.منبالنقودباللصب)يبدأ.ألعنمأ،جيد

جدرانيداخلالنقودمنالكبيرالبلغهذامثلساًرىباًنني

علىحصلناأنبعدعظيمةأشياعنفعلاًنباستطاعتنا.الأربعة

أد!بعدالأرضمنالعشرةالأفدنةشراءنستطيع.المبلغهذا

إلىنذهبسوف.بالماشيةالمزرعةونزود(،دمبسي)جاسيمات

تحتفظأدغديلياطلبتهل.الماشيةلنشتري)بالينا(معرض

ميخائيل؟يالنفسها،النقودببعض

تهتملاأنهاكمالألوبدتلقد.بالحقيقة،تفعللم:ميخائيل

البلغ.علىنظرةإلقاءمجردحتىاومطلقأ،بالنقود

بينماالنقودإلىللنظريدعوهاالذيما.عجبلا:بريدجيت

حصلتلأنهافخورلعلها!خوقويجميلشاب-مامهاأتقفأنت

نأسوىالنقودمنآخرجميلشابأييستفيدماذا.عليك

؟كغيرهللثعراب،ثمنأيدفعهااًو،بطيشينفقها

الثروةبهذهيفكريكنلمنفسهميخائيلأنالمحتملمنبيتر:

.ـفقطالفتاةتستهويهالذيالنوعمنلعلهأيضأ؟

لفتاةبحاجةالمرءإنحسنا،(الطاولةمن)يدنو:ميخائيل

تدومالنقودإن.معهولتخرججلنبهإلىلتقفجميلةمناسبة

دوما.موجودةالرأةبيما،فقطلفترة

اخرنيجديدمنيهتفونإنهم(النافذةمن)يستدلرو:باتريك

يهتفونفهم)اينسكوردط((منالخيوليذزلونكانواربما.البلدة

!ءالاعبئرمنالأحصنةتقتربعندمادومأ

ولايذهبولنأينإلى.هناكنجيولتوجدلا:ميخائيل

واستطلع،باتريكيا،البلدةاخرإلىإذهب؟هناكمعرض

الأمر.

(هناكللحظةيقفولكنه،ليخرجالباب)يفتح:باتريك

بهوعدتنيالذي"الصيدقلبوتجلبستتذكرديلياأنتظنهل

-؟البيتهذاإلىتأتيعندما

بالتأكيد.ذلكتفعلسوف:ميخائيل

مفتوحأ.(الباب.تاركآباتريك)يخرج

به،خاصةثروةعنليفشىباتريكدورياًتيسوفبيتر:

يملكلاوهوعليها،"الحصولالسهلمنليسأنهسيجدولكنه

به.خاصامكانل

سيراأمورناسارتأنبعد،اًحياناببالييخطر):بريدجيت

وأن،المنطقةفيلناسندااً!ببحتقد)كاهل(عائلةوأن،حسنأ

قسيسانفسهباتريكنعينأننستطيعاًننا،قسيسنفسهديلياعم

المدرسة.فيتماماناجحوهو،المستقبلفي

رأسكتحشيندائماإنك!يكفىهذا،يكفىهذابير:

بالخط!.

نرسلهأدطلا،التمليممنقسطانعطيهأدطسنقدر:بريدجيت

الاحسادط.علىيعيشفقيرطالبمثلالريففيليتسكع

بعد.الهتافعنيكفوالم:ميخائيل

فوقلدهواضعأ:هنالةللحظةويقفالبابإلى)يذهب

.(التحديقيستطيعحنطعينه

شيئا؟ترىهل:بريدجيت

الممر.نحوتتجهعجوزاامرأةأرىافي:ئيلميخل

حالرأةهذ.تكونمنأتساءلإننى:بريدجيت

تسدلولكنهاجاراتنا،إحدىأغااعتقدلا:ميخائيل

وجهها.فومغخمارها

منذباتريكشاهدهاالتينفسهاالرأةكانتربما:بريدجيت

وقدزفافلحفلةنستعدباًنناسمعتفقيرةامرأةتكونقد.فترة

الوليعة.منحصتهاعلىلتحصلأتت

تركهامنفائدةفلا.النقودأخفىأنالأفضلمنلعلهبيتر:

غريب.كلناظريأماممعروضة

ويودعطيفتحه،الجدارمنبالقربكبيرصندوقإلى)يتجه

(.بالقفليعبثثم،فيهالصرة

أبي!-يا،أتتقدهىها:ميخائيل

إلىتنظرببطء.مسنةامرأةالنافذةمنبالقرب)تمر

تسير.(ومماميخائيل

تسبقالتيالليلةفيالبيتالىالمرأةهذهتأتيانأحبلا

فاني.ز

الرأةتجعللا؟ميخائيليا،البابافتح:بريدجيت

تنتظر.العجوز

مكلنللهاليفسحميخائيليبتعدالعجوز.الراًة)تدخل
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(.خولللد

هنا!كنكلادلهفليحمالعجوز:

ادله.فليحفظكبيتر:

هنا.جيدمأوىلديمالعجوز:

لدينا.مكانأيفيبكنرحبإننابيتر:

بك.وأهلاالوقد،منبالقرباجلسي:بريدجيت

قاسية.ريغالخارجفييدصها()تدفيء:العجوز

.البابمنبالقربمكانهفيوهوبإمعانيراقبها)ميخائيل

(.الطاولةمنبيتريدنو

حاليومطويلآسفرككانهلبيتر:

سافرواممنقلةهناكطويلأ!طويلا،سافرتلقد:العجوز

سافرت.مابقدر

به.خاصامكانآالانسانيملكألاالوسفا،من،حقابيتر:

الوقتطاللقدفعلا.،إليكبالنسبةحقهذاالعجوز:

.بالتجوالبدأتأنمنذالطرلىعلىفيهنفسيوجدتالذي

.أرتاحمانادرافأنا

هذاكلبعدتنهكيلمأنكالعجيبومن:بريدجيت

.التجوال

،يديحركةوتسكن،بالتعبقدمايتصابحياناأ:العجوز

نأيظنون،ساكنةالناسيرافيفعندماي!دأ.لاقليولكن

فارقتني.قدالحركةكلوأن،بيدبتقدالشيخوخة

الشرد؟منالحالهذهعلىجعلكالذيما:بريدجيت

البيت.فيكثرغرباءالعجوز:

منكبيراقسطانلتوكأنك،بالفعل،تبدين:بريدجيت

التاعبء

فعلا.،كثيرةمشاكلبيحلتلقدالعجوز:

الشاكل!؟هذهلكسببالذيما:بريدجيت

منى.سلبتالتىأرضىالعجوز:

ارضك؟منكعيرااغتصبوأهلبيتر:

الجميلة.الأربعةحقولي:العجوز

منأنهأتظنينانفراد(علىبريدجيتإلى)يتحدثبيتر:

علىإرغمتماالتي)كايصي(الأرملةالرأةهذهتكونأنالمكن

مضت؟فترةمند)كيلفلاس(في3!ممتلكامغادرة

في)كاسي(الأرملةشاهدتفمد.هيليست:بريدجيت

وقوية.المحيانضرةامرأةفهي،)بالينا(سوقفيالراتإحدى

التلة؟تصعد!ننتوأهتافصوتسمعتهل)للعجوز(:بيتر

ساعهاعتدتالذيالضجيجسمعتأننيظننتالعجوز:

لزيارتي.أصدقائييأقيعندما

تقريبأ(لنفسها"بالغناء)تبدأ

الرأةمعلأبكيأذعبسوف

قدماتالأصفرالشعرذا)دوناه(لأن

العنقربطةمنبدلأالقنبحبلمع

رأسه.فوقأبيضوقماش

سيدتي؟يا،تنينهالذ"يهذاما(النافذةمن)يأقي:ميخائيل
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(5أعلىبصوت،بالغناء)تبدأ

مضى،وقتمنذأعرفهكنتلرجلأغنيإننيالعجوز:

(:)غالويفيشنقالذي،الأصفرالشعرذو)دوناه(

المرأةأيتها،معكلأبكياتإنني

..هوتغيررباطاتهحلتقدفشعري

حقله،يفلحوهوأذكرع

جانبا،الحمراعالتربةيقلبوهو

التلةفوقزريبةويبني

.الجيدةبالحجارة

الشنقةسنقلبكنا51،

)إينسكور(!فيهذاحدثلو

قتلهحلاسببما:ميخائيل

حباماتواالرجالمنفكثير،ليحبهبسببماتاالعجوز:

سواءتضلجعلتهاالتيهيمشاكلهل)لبريدجيت(بيتر:

السبيل

هذهألفتأنمنذطويلوقتانقضىهل:ميخائيل

الأغنية؟

إعدامه؟علىطويلزمنمضىوهل

هناكولكن،ذلكعلىطويلزمنيمضلمكلا،العجوز:

طويل.وقتلممنذبيحباماتواممناخرين

حالسيدةأيمها،لكجيرانأكانواهل:ميخائيل

حكايتهم.عليكأضوسوفمنياقتربالعجوز:

الدفأة(.بجانبمنها،بالقربيجلس)ميخائيل

منجلىور،الشنمالمن()أودنبيلمنأصررجل.هنلككان

نيحياتهفقدالذي)بريادن(هنالثوكان؟الجنوبفي()سوليفان

الغرب،فيكبيرعددهناكوكان،البحرقرب)كلونتارف(،

سيموتونممنالبعضوهناك،السنينمئاتمنذماتوابعصمهم

غدا.

غدا؟الغربفيسيموتونهل:ميخائيل

،مني.قتربا،اقترب:العجوز

هيهلأم،العقليةالقوىسليمةأنهاأتظن:بريدجيت

الشمال؟مقامرأة

الفاقةبسببوذلكحقا،تقولماذاتعرفلا3!اإبيتر:

بها.حاقتالتيوالشاكل

معاملتها.نحسنأنعلينايجب،للمسكينةيا:بريدجيت

كعكةمنوقطعة،لشربالحليببعضأعطيهابيتر:

.الشوفان

تأخذهماشيئانعطيهاأنواجبنامنكانربما:بريدجيت

نملكفنحن،كاملآشلناأوالبنسالابعض،العودةطريقفيمعها

البيت.فيالنقودمنكثيرا

،أدخرهمالديكانلوبكليهابهأضنلملن،الحقيقةفيبيتر:

حالا،جنيهالائةلنفدت،نملكمابتوريعأخذناإذاولكننا

موسفء.شيءوذلك



بركاتك،ومعهالعئلنأعطهابيتر،يا،للعاريا:بريدجيت

علينا.وبالأالجيدحظناانقلبوإلا

شلنا(.ويخرجالصندوقالىبيتر)يذهب

الحليب؟بعضتناولأتحبينالعجوز()نحاطبة:بريدجيت

أريد.ماالشرابأوالطعامليس:العجوز

لك.أماشيئاهاك(الشلنلهابيتر:.)يقدم

فضة.أريدلاإننيأريد.ماهذاليسالعجوز:

إذدن؟تطلبينالذيالشيعهومابيتر:

أدنفعليه،يساعدنيأنيستطيعمنهناككانإذا:العجوز

شيء.كليعطينيأنيجب.حياتهيهبني

بطريقةيدهفيبالشلنيحدقطوهوالطاولةإلىبيتر)يذهب

(.بريدجيتأذرفييهمسوهوويقف،الح!لرةعلىتدل

سيدتيحب!،بكخاصرجللدبكأليس:ميخائيل

العشاقجميعومع.بيخاصارجلأأمللقلاكلا،العجوز:

السرير.لأحدهمأجهزلمأننيإلا،حبهموهبونيالذين

سيدلت؟يا،لوحدكبالشوارعتطوفينهل:ميخائيل

وامالي.أفكاريترافقني:العجوز

هكذا؟تثابريخماتجعلكالتيالآمالهيما:ميخائيل

نأوامل،ثانيةالجميلةحقوليأستردأدنآملالعجوز:

بيتي.منالغرباءأطرد

سيدتي؟يا،بهاالقيامتنوينالتيالطريقةهيما:ميخائيل

يتجمعونإنهم.سيساعدوننيطيبونأصدقاءلدي:.العجوز

اليدلهمفستكون،اليومفشلواوإذا،.خائفةلست.لمساعدتي

فهمأصدفائي،لقابلةأذهبأنعلي)تنهض(غدا.الطولى

ويجب.بهمللترحيبهناكأكونأدطوينبغي،لمساعدتيقادمون

3صم.للترحيبمعاالجيرالنأدعوأن

معك.أذهبسوف:ميخائيل

يا،مقابلتهمينبغيالذينهمأصدقاؤهاليس:بريدجيت

نأعليكينبغيالتيالبيتإلىالآتيةالفتاةبل،ميخائيل

الطعامتجلبأنعليكويجب،بهلتقومالكثيرلديك.بهاترحب

فارغة؟بأيداتيةليستالقادمةفالرأة.البيتإلىوالشراب

تعرفين،لاربماالعجوز()تخاطب.فارغأبيتاتريهاألاوينبغي

غدا.يتزوجسوفابنيأن،سيدتييا

نأأريدمنهوالزواجعلىالقادمالرجلليسالعجوز:

يداعدني.

هذاكلبعد،تكونأبهاتظنينمن(بريدجيت)مخاطبابيتر:

اطديث؟

سيدقي؟يابعد،بإسمكتخبرينالمانك:بريدجيت

البعضوهناك،المسكينةبالعجوزيدعوننيبعضهمالعجوز:

(.هوليهانني)كاثليناسمعلييطلقونكن

إنني.المراتإحدىفيالإسمبهذاسمعتأننيأظنبيتر:

ماشخصأكانذلكأنبدلا؟الإسمذلككانماذا،أتيساءل

الاسمب!ذاسمعتأننيأذكر،كلا،كلا.ولدأكنتعندماعرفته

أغنية.في

إذايتساءلونإنهمالبالا(مدخلعندتقمط)التي:العجوز

أغانهناككانت،أجل.أجليمنالفتأغانهناككانت

.الصباحهذاالربجمعأغنيةسمعت.أجليمنألفتكثيرة

:()تغني

ضخمةحزنأغنيةإتؤلفلا

غدأ،القبورتحفرعندما

لبيضاعالالأوشحةذويالخيالةتستقدملا

غداسيغالذيالدنجنإلى

الغرباءلكلالطعامتقدملا

غدأ،ستكونالتيالاتمأجلمن

للصلوأتانقودأتعطولا

...غداسيموتونالذينالموتىأجلمبئ

للصلواتما،بحاجةيكونوالنفهم

...للصلواتيحتاجوالن

منياطليولكن،الاغنيةالذهمعنىأفقهلاإنني:ميخائيل

أجلك.منافعلهأنيمكنشيعأي

ميخائيلعياهنا،إلىتعالبيتر:

تقوله.لافلنستمع.أبييا،اصمت:ميخائيل

لي.المساعدةهذءيقدمونعندماشاقةلخدمةإنها:العجوز

ممنوكثيرون،ألواغمستسحبالحمرالوجناتذويمنكثيرون

سوفالنضرةوالربوعوالوهادالتلالبينيسيرونأحراراكانوا

هيوكثيرة،بعيدةبلأدفيصعبةشوارعفيليسيروايرسلون

لنانفودجمعوأممنوالكثير،بالفشلستبوءالتيالجيدةالخطط

ولن،الأطفالمنالكثيربميولد.لإنفاقهاالحيالاةقيدعلىيبقوا

أولئكإسآ.ليعطيهالطفلتعميدلدىأبأيهناكيكون

منشحوبىانضرتهمستنقلبالحمربالوجناتيمتازونكانواالذين

جائزتمتلقواأنهمسيظنونكلههذاوبسبب.خاطريأجل

سخي.بشكل

:(الخارجفيتغنيوهيصوتهايسمع.)تخرج

الأبد،إلييذكرونسوف

الأبد،إلىيعيسونسوت

الأبدإلىيتكلمونسوت

الأبد.إلىإليهمسيستمعوالشعب

يبدوإنهبيتر.يا،إليهأنظربيتر()تحدث:بريدجيت

الزفافملأبسإلىأنظرصوتها()ترفع.نوبةأصابتهكرجل

نأالآلنالحقلكالنضدة(علىاللابس)تضع.ميخائيليا،هنا

تناسبلااللأبسكانتإذاتحزنقد.اللأبسهذهتقيس

لجسمك.مطابقةالملابستكنلمإنالشبانسيقهقه.غدامقاسك

الملابس)تضع.وتأكدالغرفةوادخل،ميخائيليا،اللأبسخذ

(.ذراعهعلى

سأرتديهاثيابوأية؟تتحدثينزفافأيعن:ميخائيل

غدا؟

إلىتزفيعندماسترتديهاالتيالثيابهيهذي:بريدجيت
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غدآ.كاهلديليا

ذلكنسيتلقد:ميخائيل

ولكنه،الداخليةالغرفة!كلوويستديرالثيابإلى)ينظر

.(الخارجفيالهتافصوتمنماععنديقف

حدثحماذا.بابنامنيقتربالصراخإنبيتر:

(ءوديلياباتريكومعهمخلبالداويتجمعونالجيران)يدخل

فيينزلونوالفرنسيونالرفأ،فيسفنهناك:باتريك

)كيلالا(.

تذزلق.ويقفقبعتهويخلعفمهمنغليونهبيتر)ينض.ع

.(ميخائيلذراعمنالثياب

لماذاكأوها()يلتفتاميخائيلبها(يهتمالا!ميخائيل:ديليا

تقترب.ذراعهله)تذزل؟غريبرجلوكأنكإليتنظر

منها.(بريدجيت

للقاءالتلالأطرافمنجميعاحهرعولنالشبالاإن:باتريك

الفرنسيين.

55555555555555555ص!20،

الفرنسيين.إلىميخائيلينضملنديليا:

بيتر.يا،يذهبألامنهأطلببيتر()تخاطب:بريدجيت

.نقولمماكلمةأيةي!معلاإنه.فائدةلابيتر:

الوقد.إلىميخائيلواسحيي،ديليايا،حاولي:بريدجيت

إلىتننملن!لركنيلن!ميخائيلإئيل!ميخاديليا:

غدأ!نتزوجوسوت،الفرنسيين

وشكعلىكانلوكمافوهايستديربذراعها.)تحيطه

(.الاستسلام

خارجا:(العجوزالرأةصوت)يسذمع

الأبد.إلىتذكرونهمسو!

الأبد.إلىسيسمعوغمالناس

.(البابعتدالجيرانإلىويتجهديلياعنميخائيل)ينفصل

نتبعها.أنيجئب.لنضيعهلديناوقتلاتعالوا!:ميخائيل

امرأةشاهدتهل(باتريكذراععلىيده)يضعبيتر:

الممر؟نمنهبمذعجوزا

كالملكة!مشيةلها،شابةفتاةشاهدتولكننيكلا،:باتريك

ي5بمعه5555555555555555!!

ل!ذ!بأو!!اطفىأ

لماالر..صاش

غاروديروجيهبقم

مطرجيجلالثرجمة
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وقادهاأنشأهاقد،سنةآلافستةمنذ،مجتمعاتناإلط

لرجال!.لسبيلوجما،لرجال!ل

الوصايةتحتوضعفقدالنسابمإ،اللبشريةنصفأما

وكلالنافساتنظامهوالذكوريالنظاهلوهذاوهدر.

.والجيوشوالحرولباوالتسلطاتالعنفمظاهر

6891،سنةمنذشماولا،قرنينمنذ،النساءوحركة

.النظامهفاأسسالمحاكمةقيدتضع

الأمومةجبهتيعليالقفيالصراعيخضنإذ،والنساء

منبالبطالةتاثراأشدهرا،والاجماعمةالشخصيةوحياتهن

فيالمفاتيح-الناصبعنغالبايقصينإنهن.سواهن

الزوجيةصعيدعلىوحتي.والسياسةوللإدارةالاقتصاد

قديكول!أنمنابعدالكاملاستقلألهنفإن،والعائلة

ءبه.اعترف

الوظائفجميعإلماالفعليالنساءارتقاعأنشلأولا

للجنسيةالكاملالتفتحأد!كلما.السلطةسيؤنسنالقيادية

....الحبسيونسقالنسائية

البنىفيالتغييرمنحداسيتطلبالتحولوهذا

تحريراللإنسانية.النساءتحريرمعهيصبحوالذهنيات

وجهايعطي"المراةارتقاءسبيل،)فيوهذا-الكتاب

الأمل.لهذا

الشهرهذايضدر


