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ــاطر تــر ــو شــاية إســاية لــة ــز عــد
ســتعد ــاكو تــى ــاية يــ ــ عيــ ــى فاهمــا
زيــة ســعاا ــيمة. ريــة يتهــر فــا جــا
فــو ــحا حيــا مــ ــ صوــا طقــا اتــا ــيئا يســ
قــو  ــنا ــز .حيــا بــاء ــ زــد تــ تصاــة
وهــة ــذ يــز يــ يمــا ثقــة متبــا تــر ــى

مشــترة. ــا تحد

ــر جــا  ســؤيتهما ــاز ــؤ  فتــر ــز ــ
نظــر تــ   ،تهميــ  ــتغل  ــر ــ عيــد
غرــز ــفر متعــة ســد جــر هــا ــى صوــا مــر ــى
إــى زيــة علــة حيــ ــر هــذ منزيــة، مــاا قيــا
هيمنــة. ســيطر ــا ــى امــة إســاية يــر لــة جــر

تــ ــاز ــ ــر ــو ــا ،ــد ــز انســبة ــذ
،ــير ــعقد ــ تمايــة ــا ــ نتشــر ــا
يــ ــط ــا ــذ متعــة. آ جــر إــى نســاء حيــ اــر
نيــة ــرنة قيقتــ ــرو ــ ــو ــذ متعــة ــز

متعــة.  ســمى حــ نســاء ــتغل
ــل فق  ويــد تــو ــز ــو متعــة  يــ
ــذ ســن ــمذ ــ مســيا ــز ســمى ــا ــنا مــا
ــ ســدا فســيا ــد وي متضــر كــو ،ــز  ــ  ــ نوي
ــرها يعهــا تــ ، وســ ســا جــر نــا وهــا مــر
عنوــة اــة ــكا حقيــ ــ ــ ــوذ يــ ــا ــ

.هــ ــرمتا تــ ــ ســا ــى ــرمتا

هميشــها، ــتغلها ــ ــا ــ ــز ــل مــر ــعا

طي سمة

قهــا ــبها هــا ــرمتا تــ ندــا ــضا شــك ــعا كنهــا
ــ تــى تــر ــ اــة عيــ نــا هــ ســدا، ــى تــى
ــو ــ ــرها يعهــا تــ ــعة جــر صبــ ــذ ســدا
   دنــة مؤســة شــرنها حرــها تــ نخاــة

.ــحا ــوا

ــ جوــر يــ ــ ــخت  مســيا متعــة ــا 
اــة حــ بيــر، شــك ــر ــ منتشــر ــاد يــام
ــركها، تيــاا قــر مــر كــو  نيــا كويــة، ماــة
ــوذ يمنــة صعبــة، تصاــة ــا غــ حــ مــا
كــذ ثــ ــ خــر إــى نســاء ــ عدــد ضطــر نســاء ــى

إســاية.  ــا م

ــو ــ ــو   مســيا   متعــة  ــ خــل 
يــو نفيــذ شــر بــر قــ تحقــ نســاء، ــتغل يــ
عيــ ويــر  مــا ،عــا هــذ قــو ــ  جــا اــة
تــ تصاــة تمايــة راــة حقيــ ــكر ــل
ويــد ســبي ــو ،هــفا نســاء ماــة كفاــة حقــ
دــة اــة حــ قــ ــاما كــذ ثــ ــد ــد ضمــا

دنيــة. مؤســة


