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أســمـاء و  أســمـاء  بـیـن  مـا 
خا�ص / عمر حداد 

كان والدها حمقا ، فا�سم واحد ال یت�سع لها فما 

اأخطاأ اإذ اأ�سماها اأ�سماء ... و اأي عربي ال یعرفها 

اإنها اأ�سماء

بنت   ، ن�سبها  هنا يف  اأخو�ص  لن   ، بكر  اأبي  بنت 

من و زوجة من و اأم من .. فهذا على عظمته ظلم 

لها فهي

 ، بذاتها  قدوة  تكون  اأن  ت�ستحق  و  اأ�سماء  كانت 

ابن  عبدهلل  البنها  بكلماتها  ی�سمع  مل  منا  فمن 

الزبری الذي جاءها

�ساكیا عندما ا�ستد علیه ح�سار احلجاج و �سعر 

بدنو اأجله فكان جوابها :

»ا�سمع یا عبدهلل : ال اأحب اأن اأموت اإال بعد اأحد 

االأمرین ، اإما اأن تنت�سر على اأعدائك، اأو متوت 

و اأحت�سبك

عند هلل«

لها  ی�سكو  اأخذ  بینهما  ال�سمت  �ساد  اأن  بعد  و 

علیه  عر�سوا  اأعداءه  اأن  و  علیه  اأ�سحابه  خروج 

املال و

االأرا�سي و اجلاه فكان جوابها مذهال »اأوت�ست�سلم 

اإن   ، بنف�سك  اأعلم  اأنت  بني  یا  ؟؟!!  اهلل  عبد  یا 

كنت على حق اأو تدعو اإىل حق فا�سرب علیه فقد 

ق ُتل

اأ�سحابك علیه و اإن كنت اأردت الدنیا فبئ�ص العبد 

اأنت ، اأهلكت نف�سك و اأهلكت من معك ..... وهلل 

ل�سربة

�سیف يف عز خری من �سربة �سوط يف مذلة ..«

اأن میثلو بجثتي«  اإم مت  »اأخاف  اأجابها عبد هلل 

امراأة  اإال  علیه  تقوى  ال  الذي  االآخر  ردها  فكان 

عربیة :«ال�ساة

ال ی�سرها ال�سلخ بعد ذبحها »

الیوم بعد األف و اأربعمئة عام على هذه العبارات 

من  االآالف  �سیحة  مع  اأمامي  تتكرر  اأراها 

االأ�سماءات

ال�سوریات مع كل �سرخة »املوت وال املذلة« من كل 

اأم تقول البنها لن تعود اىل البیت اإال �سهیدا اأو

ال  اأكاد   ... الظامل  القاتل  هذا  على  منت�سرا 

العربیة  املراأة  هذه  جبلت  معدن  اأي  من  اأ�سدق 

كیف ت�ستطیع من

اأن  الكون  میالأ  ما  الرقة  و  احلنان  من  متتلك 

تكون بكل هذه ال�سالبة ... نعم هي �سوریا تنجب 

مالینی

االأ�سماءات .

بعد اأن كان لعبد هلل ما توقع فق ُتل و ُمثل بجثته و 

�سلب على جذع نخلة مل تاأت اأ�سماء باكیة �ساكیة 

عزة  و  كربیاء  بكل  جاءته  لكنها   ، احلجاج  اىل 

لتقول » اأما اآن لهذا الفار�ص اأن یرتجل« نعم اأ�سمع 

كلماتها الیوم

من  حكایة  اأعتربها  كنت  اأن  بعد  متاما  اأ�سمعها 

االأمهات يف  یوم يف زغارید  ،اأ�سمعها كل  التاریخ 

يف  مطر  غیاث  اأم  زغرودة  يف  اأ�سمعها  �سوریا، 

زغارید اآالف االأ�سماءات الیوم .

تخجل  اأال   ... حتریين  و  توؤملني  وحیدة  مفارقة 

اأ�سماء االأ�سد من حمل هذا اال�سم ... كیف تنظر 

يف املراآة ؟

هي  من  تتذكر  ال  و  یوم  كل  ا�سمها  ت�سمع  كیف 

اأ�سماء ...

ال�سباب  من  املالینی  با�سم  االأوىل  ال�سیدة  اأیتها 

ال�سوري اأطلب خلع ا�سمك عنك الأنك ل�ست على 

قدر هذا اال�سم

عن  �سنخلع  كما  عنك  اال�سم  هذا  �سنخلع   ...

ملا  �سرعي  غری  وریث  منكما  فكل  �سلطته  زوجك 

ال ی�ستحقه ...

يف  ال�سغری  هلل  عبد  بكى  كما  قریبا  �سیبكي 

االأندل�ص و هنا اأی�سا اأتذكر تلك املراأة .. اأمه التي 

قالت »ابك

كالن�ساء ملكا مل ت�ستطع اأن حتافظ علیه كالرجال 

» �سیبكي زوجك عندما ننتزع منه حقنا و نعیده 

الأ�سحابه ...

و �ستبكنی اأی�سا عندما ننتزع منك هذا اال�سم و 

اأهل  نعیده اىل �ساحباته من ن�سائنا اللواتي هن 

له ...
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كــلـمـة شـــكـر
املمغلقة ال ت�سلح حتى  االأدراج  اأحد  معدين يف 

للتعلیق على جدار اأو الفخر بها » يف ظل نظام 

اأ�سبح  �سیلفا  یا  االآن   . املح�سوبیات  و  الو�سائط 

لهذه ال�سهادات معنى .

�سباب  فعل  بعدما  ن�سكرك  اأن  ن�ستطیع  لن 

كانوا  و  االأف�سل  یقدمون  كفرنبل فهم كعادتهم 

كذلك يف �سكرهم لك . »�سیلفا ت�ستحقنی و�سام 

كفرنبل االأعلى« و نحن نقول معهم »�سیلفا اأنت 

و كل فتاة �سوریة مثلك ت�ستحقنی و�سام ال�سرف 

من �سوریا احلرة.

ومن فریق عمل جملة »�سوریة بدا حریة« نتوجه 

للعمل  اأوقاتهن  من  �سخرن  ملن  العمیق  بال�سكر 

على النهو�ص بهذه املجلة، ونخ�ص بال�سكر:

مانیا  �سما�ص،  ملى  بهاء،  جفرا  البقاعي،  مرح 

اأمًا  كانت  امراأة  ولكل  حممد  اإمیان  اخلطیب، 

واأختًا و�سدیقة للثورة وق�سیتها.

واخلارجیة  الداخلیة  العامة  عالقتها  �سخرت 

مل�ساندة ق�سیة �سعبها و�سبابه لیعی�ص احلریة.

تعمل  التي  ال�سحفیة  تلك  ال�سبایا  هوؤالء  اإحدى 

اأكرث مما تتكلم ، ُتظهر االآخرین بجهودها فیما 

�ساحبة  �سیلفا  اإنها  نعم   ، الكوالی�س  خلف  تقبع 

االأفكار الرائعة و العمل الن�سیط ، فمن مل یر فلم 

خیمة الفر�سان يف كفرنبل الذي كان لها الف�سل 

الكبری يف اجنازه مع جمموعة من النا�سطنی يف 

الداخل ، من منا مل تدمع عیناه و هو یتابع فلم 

قناة  على  یحمیك«  اهلل  البا�سط  »عبد  ال�ساروت 

اأورینت ، اأو عندما تابع عمر التالوي و هو یتحدث 

من �سوارع حم�ص ، اإن كل هذه اجلهود املبذولة و 

الرائعة التي یقوم بها �سبابنا و �سبایانا النا�سطون 

على االأر�ص كان من املمكن ان تكون غائبة يف طي 

الن�سیان و التعتیم لوال تلك ال�سبیة احلائزة على 

بجامعة  االإعالم  ق�سم  من  االأوىل  املرتبة  جائزة 

حتولت  التي  و  املتتالیة  الدرا�سة  ل�سنوات  دم�سق 

على حد قولها اىل » �سهادات كرتونیة و جم�سم 

حتى  و  لالإیدلوجیات  عابرة  ال�سوریة  الثورة  ان 

وماآل  و  الثورة  باجنازات  فاالإمعان  »اجلن�ص« 

�سریورتها احل�ساریة ثقافیا و �سیا�سیا و ان�سانیا 

يف  الثورة  مكت�سبات  امام  الوقوف  من  بد  ال 

میدان حقوق املراأة ، و التي برزت خاللها املراة 

حالت  م�ساحة  و   ، الثورة  مفا�سل  من  مف�سال 

الت�سلطي  املجتمع  يف  الذكوري  اكت�ساحها  دون 

ال�سمويل طیلة ن�سف القرن املا�سي .

و حاولت جملة �سوریة بدا حریة يف �سرب جانبا 

من جوانب الدور » االأنثوي » يف الثورة ال�سوریة ، 

ویكفي املراأة اأن الثورة »اأنثى« ، وكذلك ال�سیا�سیة 

التي تت�سح  الثقافة و كل ال�سفات احل�ساریة  و 

ال�سوریة  الثورة  عمر  من  یوم  وراء  یوما  معاملها 

املاجدة .

و كعادتهن ال�سوریات وبكل النزق الثوري اجلمیل 

لی�سدهن  حرائر  م�سطلح  یحمله  ما  رف�سن 

معلنات »اننا ثائرات و ل�سنا حرائر«،

فهن  ال�سوریات  الثائرات  نزق   « النزق   « نعم  و 

اإىل جانب الرجل و يف میادین عدة قبل الرجال 

اإلیه  ُوجهت  ممن  ال�سطور  هذي  كاتب  كان  و   ،

خالل ت�سویر اإحدى املظاهرات كلمات الثائرات 

الالئي ا�ستاأثرن باملیدان و التظاهر » وین الرجال 

و ین » ، و على غرارها من كلمات  ت�ستنه�ص كل 

املتفرجنی على االر�سفة كالرخویات.

او   ، اجلندي  جیهان  االإعالمیة   ، جانبها  من  و 

كما و�سفها اأ�سدقاءها بـ »اأختنا الكبریة« ، تعترب 

امللف  رئی�سة  هي  وهي   ، الثوار  اأ�سوات  رحم 

ال�سوري بقناة العربیة و العربیة احلدث، اأو�سلت 

الیوم  منذ  االإعالم،  اأثری  عرب  الن�سطاء  �سوت 

االأول لثورة وهي على توا�سل یومي  مع النا�سطنی 

من جمیع املدن والقرى ال�سوریة بدون ا�ستثناء.

و » اجلندي » موؤمنة بروح ال�سباب، اإیجابیة حنی 

الكوالی�ص، بدون  الیاأ�ص، تعمل من وراء  ی�سیطر 

غایة �سوى الوطن والق�سیة.

وهي معّلمة متعملة، تعطي ن�سائحها حتت الهواء 

من  دقیقة  كل  �سخرت  التفا�سیل،  اأدق  وتتابع 

یومها خلدمة الثورة،  تكلمت عن حم�ص، وحماه 

الالذقیة  وال  وریفها،  حلب  تن�َص  ومل  ودم�سق، 

وبحرها، وال حتى اإدلب وزیتونها..

املرأة السورية .. أم و أخت و صديقة و بوصلة الثورة السورية 
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ثـائـرات كـورنـیـش املیدان

التجمع يف قلب دم�سق یكاد یكون �سیئا م�ستحیال 

علنیة  لدعوة  میكن  فال   .. واحد  یوم  من  الأكرث 

للتجمع و�سط دم�سق اأن تنجح على یومنی متتالینی 

الیوم   ..  2011 /  12 / یوم 20  ما ح�سل  وهذا 

املیدان  يف  املنجد  هالة  الطفلة  ت�سییع  تال  الذي 

يف  الثوري  احلراك  يف  مف�سلیا  یوما  یعد  والذي 

االآالف  ع�سرات  جتمع  اإذ  دم�سق  العا�سمة  قلب 

اأطفال  وحتى  ورجال  ون�ساء  و�سابات  �سباب  من 

والكرامة  للحریة  لیهتفوا  حولها  وما  العا�سمة 

واإ�سقاط النظام واإعدام الرئی�س

مل میر هذا الیوم ب�سالم كما یجب له اأن یكون.. 

وا�سحا  كان  الهتاف  ولكن  �سلمیا  اجتمعنا  لقد 

�سریحا.. ال�سعب یرید اإ�سقاط النظام.

ال�ساب  ف�سقط  امل�سیعنی  على  النار  االأمن  اأطلق 

اأیهم ال�سمان �سهیدا.

يف یوم 20 12 2011 و�سل امل�سیعون اإىل املیدان 

لت�سییع �سهیدها اأیهم ال�سمان... كان احلي اأ�سبه 

بثكنة ع�سكریة وعنا�سر حفظ النظام منت�سرین 

باأعداد كبریة على امتداد منطقة املیدان

حبل  اأبو  �سوق  من  وال�سابات  ال�سباب  خرج 

من  لیاأ�سهم  الت�سییع(  لبدء  علیه  املتفق  )املكان 

قیام  بعد  وخا�سة  جتمع  اأي  ح�سول  اإمكانیة 

االأمن وال�سبیحة بتفتی�ص اأي �ساب میر من ال�سوق 

یاأتي  �ساب  اأي  الك�سف عن  یتم  وتفقد هویته كي 

من  نتمكن  اأال  من  القلق  املیدان...  خارج  من 

من  عدد  مع  م�سیت  یرعبني...  كان  التجمع 

الیوم  قبل هذا  اأعرفهن  اأكن  اللواتي مل  الفتیات 

على طول كورنی�ص املیدان والتقینا مع املزید من 

ال�سباب امل�سیعنی الذین قاموا بتحذیرنا بنظرات 

العیون والهم�سات املتوترة اأثناء مرورهم بجانبنا 

االأمن یقف قریبا منا...... غرینا  اأن عودوا الأن 

باأن یحدث جتمع ولو �سغری  اأملنا  اجتاهنا وبقي 

تكبری  اأ�سوات  �سمعنا  غ�سبنا......  عن  تعبریا 

من  مقربة  على  كانوا  الذین  ال�سبان  بع�ص  من 

على  توزعوا  الذین  وال�سبیحة  االأمن  با�سات 

م�سینا  جتمع.......  الأي  حت�سبا  الكورنی�ص  طول 

ناحیة ال�سوت الذي تغری من التكبری اإىل اأ�سوات 

ر�سا�ص ُیطلق.

ومت  ال�سبان  من  كبری  عدد  باعتقال  االأمن  قام 

بالهتاف.....  ی�ساركوا  مل  اأی�سا  �سبان  اعتقال 

تع�سفیا  ال�سباب  اعتقال  م�سهد  كثریا  بي  اأثر 

وكان  الوطن  يف  يل  اأخوة  وهم  بع�سهم  و�سرب 

هذا اأی�سا على ید اأخوتهم يف الوطن....... كانت 

وقد  �سهدته  ما  �سهدن  قد  اأی�سا  )امل�سیعات( 

و�ساركتها  االأمن  عنا�سر  مع  اإحداهّن  جتادلت 

فتیات اأخریات لكي یطلقوا �سراح ال�سبان الذین 

اأ�سبحوا م�سروع اعتقال ق�سری اأو طویل االأمد... 

رف�ص عنا�سر االأمن طلبهن واعتربهن جمموعة 

یقت�سیه  مبا  یفقهن  ال  اللواتي  احل�سریات  من 

احلفاظ على اأمن الوطن!

املن�سف  الر�سیف  على  الفتیات  هوؤالء  جل�ست 

�سراح  اإطالق  یتم  كي  ان  متي  ا  مركز  مقابل 

ال�سبان الذین مل یعرفوهم قبل هذا الیوم...!

 .. قبل  من  اأعرفه  مل  جدیدا  �سعورا  خربت  لقد 

اأجل  من  الن�سال  ی�ساركك  اإن�سان  كل  اأن  هو 

هدف كبری كاحلریة ی�سبح اأقرب لك من اأخیك 

الذي ت�ساركه امل�سكن واملاأكل والكنیة وال یجد اأن 

ق�سیتك ت�ساأهل املوت يف �سبیلها

واأن  �سننی  منذ  تعرفه  �سخ�ص  وكاأنه  به  ت�سعر 

م�سریه یتعلق مب�سریك لذلك جتد نف�سك تلقائیا 

ت�سعى للدفاع عنه وحتى الت�سحیة كي یعی�ص

هذا  و�سهدنا  املغادرة  منهن  االأمن  رجال  طلب 

كنا  معهن....  وجل�سنا  منهن  فاقرتبنا  النقا�ص 

املوقوفنی  بال�سباب  طالبنا  امراأة...   20 حوايل 

اأنهم كربوا... اهلل  اأي ذنب اقرتفوه �سوى  دومنا 

اأكرب!

جنا  �ساب  �سهد  طلبنا...  من  ال�سبیحة  ا�ستهزاأ 

الن�سائي وهو �ساب  من االعتقال هذا االعت�سام 

من املیدان یدعى عبد الرحمن

اإىل  بالعودة  یقنعنا  اأن  یحاول  جانبنا  اإىل  وقف 

بیوتنا... اإحدى الفتیات ا�ستفزها طلبه فقالت له 

:اإن كنت خائفا فیمكنك العودة اإىل بیتك اأما نحن 

فلن نغادر اإال باإطالق �سراح ال�سباب املعتقل...

هنا  اأنت  لها:  فقال  كرامته  يف  ال�ساب  ُجرح 

جتل�سنی مكاين وتطلبنی مني اأن اأعود اإىل بیتي؟؟

االأمن وال�سبیحة من اأمامنا وخلفنا باأعداد كبریة 

جمموعة  مع  یت�سرفون  كیف  حائرین  وبالبنادق 

من الفتیات اللواتي یدافعن عن خائني الوطن!!

اأحمي  اأختك  اأنا  عني  دافع  یاجی�ص  هتفنا... 

�سلمیة  وحدة...  اإید  وال�سعب  اجلی�ص  دمي.. 

�سلمیة... بدنا املعتقلیییییییینی بدنا املعتقلنی.

ا�ستفزهم ال�ساب الذي كان مبوقف حرج وحیدا 

اأمامهم مع 20 فتاة... قاموا باأخذه اأی�سا!! اعتقل 

ال�ساب الذي لن اأن�ساه ما حییت والذي مل اأعرف 

�سوى ا�سمه االأول....

�سرخنا: بدنا عبدالرحمن بدنا عبدالرحمن..... 

یتم اعتقاله  اأنه مل  لنا  الكذب قالوا  كعادتهم يف 

ال�سراخ  عاودنا  وجواب...  �سوؤال  فقط  هم 

بال�سیا�سة  یاأخذنا  من  منهم  كان  با�سمه..... 

باأقذع  ی�ستمنا  من  ومنهم  االعت�سام  نفك  كي 

جنل�ص  الأننا  �سرف  بال  فتیات  واأننا  االألفاظ... 

�سراحة  هددنا  من  ومنهم   ... الر�سیف  على 

مع  امل�سري  اجلی�ص  ت�سرف  كما  بالت�سرف 

بدكن  قائال:  وتعریتها  ب�سحلها  وقام  متظاهرة 

ی�سری فیكن متل البنت امل�سریة؟؟

اإذا  اعتقالنا  یتم  لن  اأنه  طماأننا  من  منهم 

تفرقنا...

كان مطلبنا وا�سحا اأن اأطلقوا �سراح ال�سبان..... 

هددونا باأن یاأتي معلمهم لكي یتفاهم معنا....... 

وعندما اأتى فعال اأراد متییع املطلب بقوله: ما هي 

اأ�سماوؤهم؟؟ اأجابته اإحداهن: ال نعرفهم من قبل 

اإمنا راأینا اعتقالهم اأمام اأعیننا دون قیامهم باأي 

جرم... اأرادوا اإقناعنا اأنهم یخونون الوطن..... 

الكثری  منها  تعلمت  والتي  بیننا  االأقوى  ال�سیدة 

فهم  اخلونة  واأنتم  الوطنیون  باأنهم  اأجابته 

یدافعون عن وطن واأنتم عن �سخ�ص....

اإیقاف  خاللها  ومت  ون�سف  �ساعة  حوايل  بقینا 

واإذا  اأمامنا  من  متر  ال�سیارات  عادت  ثم  ال�سری 

ب�سربها  یقومون  كانوا  االأمر  ا�ستطالع  حاولت 

الإقناعنا  املیدان  اأهايل  تدخل  بقوة...  باأیدیهم 

االقرتاب  لهم  �سمحوا  ممن  االعت�سام  بفك 

امل�ساء  حلول  اقرتب  الغر�ص....  بهذا  فقط  منا 

فقررنا اأن نغادر كلنا معا لكي ال یتم اعتقالنا بعد 

�سلمیة  نهتف  مت�سابكة  اأیدینا  م�سینا   .. تفرقنا 

�سلمیة.. حریة حریة .. بدنا املعتقلنی.. اإىل �ساحة 

البوابة... و�سط ذهول املارة �سائقي ال�سیارات... 

حاولوا اإقناعنا بالركوب ببا�ص اأمن اإی�سالنا اإىل 

ال�سبیحة  الطریق...  نعرف  اأننا  بیوتنا!! �سرخنا 

باأیدیهم  والبنادق  هتافنا  وی�سمعون  یتبعوننا 

على  ال  با�ص  طریق  اعرت�سنا  اجلنب...  مبنتهى 

الركاب  بع�ص  به  كان  وقد  وركبناه   .. التعینی 

اأننا  فهمهم  بعد  عیونهم  بنظرات  حیونا  الذین 

مالحقون ... ال�سائق م�سى م�سافة ق�سریة كافیة 

لت�سلیل االأمن وطلب منا النزول فورا.. احرتمت 

جبنه .. نزلنا وتفرقنا

 

يف  الثائرات  احدى  ترويها  شهادة  
اما كورنيش امليدان  الثائرات  اعتصام 

يف 2011-12-20
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عال علي اجلنديشهیدات
لطفلنی  اأّم  عال 

النا�سطنی  من  وهي 

للحراك  الداعمنی 

اعتقلت  ال�سلمي، 

 14 االأربعاء  الیوم 

وهي  اأخیها  مع  اآذار 

االآن حمتجزة يف فرع اأمن الدولة يف حماه.

 

هنادي زحلوط
ال�ساحل  موالید   من 

خریجة  ال�سوري، 

يف  الزراعة  كلیة 

ت�سرین،  جامعة 

وكاتبة  �سحفیة 

ق�سریة  لق�س�ص 

والطفل،  املراة  ق�سایا  يف  اجتماعیة  وباحثة 

وح�سلت  �سنوات  خم�ص  منذ  الق�س�ص  تكتب 

االدبي  املهرجان  يف  بالق�سة  الثالث  املركز  عل 

االنرتنت  كتاب  احتاد  يف  ع�سو  وهي  املركزي، 

يف  وتن�سر  االأدبي  الفینیق  ملتقى  وع�سو  العرب 

عدة مواقع..مت اعتقالها مرتنی

بهراء حجازي
ال�سنة  يف   طالبة 

ق�سم  يف  الرابعة 

الب�سریة  االت�ساالت 

الفنون  كلیة  يف 

يف  تعمل  اجلمیلة، 

الت�سمیم  جمال 

ور�سات  على  واالإ�سراف  املتحركة  والر�سوم 

تدریبیة لالأطفال والیافعني يف جمايل الت�سمیم 

ق�سری  متحركة  ر�سوم  فیلم  واالإخراج.  لها 

يف  عمل  ور�سة  نتاج  قلب«  »متوجات  بعنوان 

�سبكة توا�سل بالتعاون مع برنامج االأمم املتحدة 

وكانت  لل�سحفیني،  الدويل  واملركز  االإمنائي 

يف  املراأة  عن  االأول  الوثائقي  لفیلمها  حت�سر 

�سوریة والذي مت اختیاره مع ع�سرة اأفالم اأخرى 

االأوروبي  مید  دوك  برنامج  يف  �سباب  ملنتجنی 

بتاریخ 2 - 2- 2012 دون  2011و  مت اعتقالها 

اأیة تهمة

رفاه ناشد
املحللة  توقیف   مت 

نا�سد  رفاه  النف�سیة 

العمر  من  البالغة 

مطار  يف  عاما   66

الدويل  دم�سق 

ال�ساعة الواحدة والن�سف �سباح الیوم 10 اأیلول 

2011، الدكتورة رفاه خریجة ال�سوربون ومتار�ص 

بعد  عاما،   26 منذ  �سوریا  يف  النف�سي  التحلیل 

التهم  الیها  وجهت  اعتقالها  من  اأیام  اأربعة 

التالیة:

»احل�ص على الثورة والتحری�ص على قلب النظام 

الق�ساء  رف�ص  العام«،   الراي  احرتام  وعدم 

طلبا لالفراج عنها. فاأثار اعتقالها �سجة كبریة 

ال�سیما واأن جهات عدة وال �سیما فرن�سیة نا�سدت 

جدوى.. دون  عنها  االفراج  ال�سوریة  ال�سلطات 

اإىل اأن مت اطالق �سراحها يف ت�سرین الثاين بعد 

�سهرین يف الزنزانة

عبري احلمادي
عبری  ت�ستطع  مل 

املعلمة  احلمادي، 

واالأم لثالثة اأطفال، 

مكتوفة  الوقوف 

ما  حیال  الیدین 

بلدها  يف  یجري 

من  كل  النظام  قنا�سة  یقتل  فبینما  ومدینتها، 

مدفعیته  وتدك  حم�ص،  �سوارع  يف  یتحرك 

ع�ساباته  وجتتاح  عمرو  بابا  بیوت  ودباباته 

االآالف  مئات  یقف  املدن،  باقي  وبلدات  قرى 

من مواطني مدینها �سامتنی ال یحرك �سكونهم 

�سوى خروج مئات ال�سبان يف مظاهرات متقطعة 

یندر اأن ینجو اأحدهم بعدها من تعذیب اأو ا...

عتقال. عبری بادرت للم�ساهمة يف ثورة �سعبها. 

تخلقه  اأن  فاأرادت  لها،  ُیعطى  دورا  تنظر  مل 

اأبی�ص يف  تل  �سارع  �ساحة  اإىل  بنف�سها. خرجت 

التجاري، وهناك بداأت مظاهرتها  الرقة  مركز 

و�سل  ما  و�سرعان  املئات،  بها  اأحاط  املنفردة. 

ال�سبان  دافع ع�سرات  االأمن العتقالها.  عنا�سر 

عنها، لكن همجیة االأمن غلبت �سجاعتهم.

الثالث  ذو  خالد  �سابق،  معتقل  لطفل  اأم  عبری 

خالد  اأم  حايل،  معتقل  و�سقیقها  ربیعا،  ع�سر 

ن�سبه ثورتنا، كالهما اأنثى، كالهما اأم. اأم غیور 

اأبنائها، ت�سحي من اأجل �سالمتهم، وتتوق  على 

لن�سر بات و�سیكًا.

هتفت  التظاهر،  اإىل  مبفردها  بادرت  عبری 

مبفردها لبابا عمرو ، هتفت ال�سقطاط النظام 

مبفردها،

قاومت االعتقال ،حتدت الظلم والقمع 

ت�سبه  خالد  ثورتها...اأم  ت�سنع  مبفردها  وقفت 

نظام  اأمام  مبفرده  یقف  الذي  ال�سوري  ال�سعب 

البط�ص وحلفائه. 

صفاء نبیل اجلراد
درعا - بلدة احلارة 

اال�ست�سهاد:  تاریخ 

2011 -5-11

اثر ر�سا�سة يف الراأ�ص 

قوات  اقتحام  بعد 

االأمن وال�سبیحة للبلدة

منور الفیصل
حم�ص - جورة ال�سیاح

اال�ست�سهاد:  تاریخ 

2011 -7-1

بر�سا�ص  قتلت 

على  هي  و  القنا�سة 

�سرفة منزلها/ عمرها 

ال�سف  يف  اكربهم  اطفال  لثالثة  وام  �سنة   2٩

الثاين االبتدائي

رشا البوش
طالبة  ر�سا  كانت 

ال�سادیة  ال�سنة  يف 

الب�سري  الطب  بكلیة 

القلمون  جامعة  يف 

اخلا�سة، ا�ست�سهدت اإثر 

لذویها  جثتها  و�سلمت  اجلامعة،  يف  نار  اإطالق 

ووریت الرثى و�سط �سمت وتكتم �سدید يف الرابع 

2011،  حیث  الثاين  ت�سرین  من  والع�سرین 

ت�سری ورقة النعي لوفاتها بحادث األیم.

معتقالت
يارا شماس

املحامي   ابنة  هي 

احلقوقي  والنا�سط 

�سما�ص،  می�سال 

ع�سرون  عمرها 

عامًا  خریجة 

كمبیوتر، مت  هند�سة 

يف  نینار  مطعم  من  اأ�سدقائها  مع  اعتقالها 

تهمة  اأیة  دون  دم�سق،  يف  �سرقي  باب  منطقة 

موجهة اإلیها وذلك ع�سیة یوم املراأة العاملي.
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عید املرأة ونیاشني النمل األبیض
رفیق احللو

الورود  اأن جتلب لها   ، اأن تقبل زوجتك  ال یكفي 

اأو اأن تتربع الیوم بالقیام ببع�ص اال�سیاء املنزلیة 

اأنه اذا  اأن تتذكر  التي ال تقوم بها عادة. االأهم 

و  لالأم  و  وللمعلم  عید  وللطفل  عید  للمراأة  كان 

الب�سریة  اعرتاف �سریح من  فهو   ، للعامل عید 

بالتق�سری جتاه كل هوؤالء، هذا التق�سری ی�سمل 

املجتمع  نظرة  ی�سمل  كما  االأ�سا�سیة  احلقوق 

للمراأة وتقدیره لعملها.

تربي  التي  املراأة  زالت  ما  املثال:  �سبیل  على 

)بدون  عاطلة  املجتمع  نظر  يف  هي  اوالدها 

عمل( اأو ) �ست بیت( اىل درجة اأن ال�سننی التي 

باي  احلق  تعطیها  ال  اوالدها  �سبیل  يف  كر�ستها 

التقاعد، و هي م�سطرة لالعتماد على  نوع من 

اأما  به.  عالقتها  اأ�سبحت  مهما  زوجها  تقاعد 

يف  انخراطها  یحررها  فلم   ، تعمل  التي  املراأة 

تاریخیا  بها  املل�سقة  املنزلیة  املهام  من  االإنتاج 

.مع اأنها تعمل طول النهار، اذا بكى الطفل فمن 

غری  البیت  كان  واذا  هي  تنه�ص  اأن  الطبیعي 

نظیف فدائما هي املالمة.. الخ 

ن�سیب  من  الظلم  من  نوعا  جتد  نظرت  اأینما 

يف  التفرقة  اخلتان،  ال�سرف،  جرائم  املراأة: 

االأجور و يف احلقوق املدنیة ، جرمیة االغت�ساب 

التي یبداأها جمرم واحد ثم یكملها جمتمع كامل 

بنظرته ومعاملته ل�سحیتها.

الق�سوة  ال�سدیدة  املوا�سیع  هذه  عن  بعیدا 

بالن�سبة  امل�سلمات  من  حماربتها  تعترب  والتي 

الأ�سدقائي. بعیدا عن كل ذلك ، اأعتقد اأن الظلم 

االأ�سا�سي الذي تتعر�ص له املراأة یاأتي من كتابة 

لنا غابرییل غار�سیا ماركیز يف  التاریخ. و�سف 

روایة مئة عام من العزلة جمتمعا كامال ما كان 

اأن یدوم و ی�ستمر الأجیال لوال العمل الدوؤوب  له 

والیومي لن�سائه..

املعارك  من  الرجال  بعودة  یحتفل  كان  فبینما 

النمل  مبحاربة  منهمكة  املراأة  كانت  ال�ساطعة، 

كل  كاأن  البیوت.  بدعائم  یفتك  الذي  االأبی�ص 

اأنت�سر  ملن  �سهرة  وال  نیا�سنی  وال  للرجال  املجد 

على النمل االأبی�ص.

اعتكف بع�س ابطال هذه الق�سة الذكور �سنوات 

اأن  لهم  یكن  مل  وهم   ، والتاألیف  االخرتاع  يف 

یتابع  من  هناك  یكن  مل  لو  ذلك  من  یتمكنوا 

تعلیمهم  و  االأطفال  حیاة  یومي،  ب�سكل  احلیاة 

املنزلیة  املوؤونة  حالة   ، اأمرا�سهم  و 

وغریها من التفا�سیل التي تقوم بها 

املراأة .

و  والتي  ثورتنا،  اىل  الیوم  انظروا 

ب�سبب احل�سار یتكفل بتغطیتها اأعالم 

ومتخلف  تقنیا  متقدم  اأ�سا�سا،  خلیجي 

�سیا�سیي  ا�ست�سافة  تكفي  ال  ان�سانیا. 

الدمار  و  نقل �سور اجلثث  ال  و  املعار�سة 

لنقل ال�سورة الكاملة للمعاناة.

االأمل  بكثری من  ی�ستوعب  اأن  املرء  ی�ستطیع 

طبعا جراح العوائل اخلم�سنی اذا افرت�سنا 

ما  لكن  الیومي،  ال�سهداء  عدد  متو�سط  اأنه 

و  ال�سوریات  االأمهات  كل  معاناة  هو  جنهله 

�ستة  اأو  خم�ص  اأطعام  مع�سلة  اأمام  حریتهن 

اأو  اأفواه وقد بداأت تنفذ املواد واملاء والكهرباء 

عدم اأمكانیة احل�سول على العالج الأبنها الذي 

اأ�سابته نوبة ربو اأو �سعال دیكي.. ال یكفي اأن ننقل 

اأب�سع ما یحدث كي یكون االأعالم وافیا. فاحلیاة 

تتاألف اأوال من جمموع التفا�سیل ال�سغریة،  

�سحیح اأن االأعالم یتناول النا�سطات املعروفات 

؛  یقول  من  حال  الده�سة،  من  یخلو  ال  باهتمام 

یعني ن�سوان و طالع معهن هیك! ، لكن ال�سورة 

الطاغیة عن الثورة تبقى هي مظاهرات الرجال 

و موؤمترات الرجال و م�ساجالت الرجال واأخریا 

املعارك الع�سكریة وهي ح�سرا للرجال.

اأو  �سهید  اأم  مع  لالأخر  احلنی  من  التحدث  یتم 

اأخت �سهید.

العوائل  لكل  احلیاتیة  الیومیة  املعاناة  اأما 

التي  الریبورتاجات  توجد  فال  تقریبا  ال�سوریة 

عاتق  على  تقع  املعاناة  هذه  مبو�سوعیة.  تنقلها 

املراأة ب�سكل كبری. فلنذكر مثال واقعي. میكن لنا 

معرفة اأ�سماء ال�سجناء اأما امراة ال�سجنی والتي 

البیت  اأمور  تدبری  يف  اأكرث،  اأو  مثله  عانت  رمبا 

واالأجتماعیة  املادیة  ال�سغوط  حتمل  و  االأوالد  و 

واالأمنیة، ومع ذلك ا�سمها ال یعرف وال ی�سجل مع 

اأنها بطلة وال �سحفي یطرق بابها..

ال اأرید اأن اأف�سد على زوجتي واأختي و�سدیقاتي 

لكني   ، �سعید  عید  لهن  وامتنى  العید«  »فرحة 

اأردف قائال: ما زال الن�سر على النمل االأبی�ص 

ال مينح نیا�سینا.. لال�سف .

6نبض الشارع
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أم حممد
نبض الشارع 

التنور ثم ی�سحبانه لتتلقفه اأیدي الزبائن طازجا 

طیبا .. قلت لها : االزدحام على خبزك ال�سدید 

لغریي  اأحب  الأين  رمبا  ؟  مل  الاأعرف   : قالت  ؟ 

النا�ص  حتب  حممد  اأم  كانت  ؟  لنف�سي  مااأحب 

اأبنائها  على  تخاف  كما  �سحتهم  على  وتخاف 

ولذلك حر�ست على جلب اأف�سل القمح واأ�سرفت 

بیدین  وخبزته  نظیف  مباء  وعجنته  طحنه  على 

حممد  اأم   . ووجدانها  قلبها  هو  مثلما  نظیفتنی 

�ستة  خلفه  تاركا  زوجها  عنها  تويف  فقریة  امراأة 

تعجن  حممد  اأم  كانت  التايل  الیوم  يف   . یتامى 

مهمة  فلدي  اعذروين  للمعزین  قالت   ، وتخبز 

اإطعام اأوالدي فال اأرید اأن اأت�سول الأطعمهم !! .

من  اأبناوؤها  كان  درعا  يف  الثورة  تفجرت  حنی 

اأوائل من ثاروا لكرامتهم �سد الذل الذي اأرادته 

الكرامة  اأن  اأمهم  علمتهم   ... ل�سعبها  ال�سلطة 

یرت�سي  كرمي  اإن�سان  هناك  ولی�ص  االإن�سان  هي 

توفیق احلالق

لتحلمي  حممد  اأم  ..یا  اخلبز  یابائعة  كنت  هل 

الظلم  على  وحدك  ثرت  كما  �ستثور  درعا  اأن 

والذل والفاقة ؟ كان خبز التنور الذي ت�سنعه اأم 

حممد قد ا�ستهر يف مدینة درعا منذ زمن . خبز 

نظیف مقمر كالقمر ت�سنعه امراأة مكافحة تعیل 

ومنعتهم  املدار�ص  اأدخلتهم   ... ال�ستة  اأطفالها 

�سنوات  بعد   .. للدر�ص  لیتفرغوا  م�ساعدتها  من 

اأبناء  و�سابات من خریة  �سبابا  اأبناوؤها  �سی�سبح 

�سیكونون  وبعدها   . وجناحا  واأدبا  علما  اجلیل 

�سهیدین  و�سی�سقط منه...م   .. الثوار  يف مقدمة 

كل  اإىل  ولتنتقل  درعا  من  الثورة  معهما  لتبداأ 

رفاقهما  ال�سباب من  قدم  �سوریا حیث  مكان يف 

امل�سرق  الكرمي  احلر  االآتي  للغد  وقودا  دماءهم 

یت�سبب  العرق  كان  التنور  خلف  التقیتها  حني   .

یعجنان  اللذان  وكفیها  وذراعیها  جبینها  من 

يف  املرقوق  العجنی  ویدخالن  ویرقان  ویقر�سان 

الإن�سان  العبودیة 

ملك  لو  حتى  مثله 

والتنكیل  البط�ص  قوة 

عاد  حنی  ولذلك   .

بابنیها  املتظاهرون 

زغردت  ال�سهیدین 

هدوال   : و�سدحت 

عر�سان احلریة .

التي  واأنت  ؟  واأمي  یااأختي  بك  یلیق  و�سف   اأي 

املالئكي  وجهك  تلفح  التنور  ونار  عمرك  فنیت 

حتى كرب الطفالن و�سارا اإىل مهند�ص وطبي ثم 

اإىل �سهیدین للوطن واحلریة . ثم وتزغردین ؟ 

اأمن اأجلك ومن اأجل اأطفال درعا و�سیوخها ومن 

اأجل ماهتفوا ودفعوا الثمن نه�ست �سوریا لتهتف 

معهم بدئا من مثل هذا الیوم الثامن ع�سر من 

اآذار وحتى االآن ويف الغد واإىل اأن یتحقق الن�سر 

وتولد احلریة : یادرعا حنا معاك للموت .
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عـزاء أم الشــــهـیـد
تبكي  اإحداهن  �سیدات  عدة  جل�ست  اال�ستقبال 

و  ال�سهید  خالة  انها  بعد  فیما  علمنا  بهدوء 

ب�سوت متقطع تتكلم مع �سیدة اخرى قائلة »فوق 

ما قتلوه  قعدو عنا بالبیت لل�ساعة 5 عم یحققو 

معنا و مع البنات و ما بدهن حدا یع�سب و اهلل 

ا�سعب منها مايف غرمیك و بدك تكون موؤدب » 

بعد دقائق دخلت �سیدة جمیلة يف اخلم�سنی  من 

العمر رمبا ،هي اأم ال�سهید ، هذه ال�سیدة علمتنا 

معنى االإمیان احلقیقي

قالت لنا: »اأنا تركته هلل ن�سیبو و �سابو«

النهار لن ان�سى كم بكینا و هي تتكلم   يف ذلك 

عن ال�ساب الوحید على 3 بنات ، طالب احلقوق 

اأمه  كانت  العزاء  نهایة  يف   ، االأخریة  ال�سنة  يف 

العك�ص  على  تبك  مل  اجلاأ�ص  رابطة  الوحیدة 

واحدة  كل  عانقت  ودعتنا،  الباب  عند  وقفت 

منا...

ال�سهید خالد الفاكهاين ا�ست�سهد يف 27 رم�سان 

بر�سا�سة قنا�سة يف ال�سدر يف مظاهرة خرجت 

يف املیدان

 يف منزل الشهيد عالء ياسني
�سغری  طفل  قادنا  عی�سة  نهر  منطقة  اأزقة  بنی 

ملنزل ال�سهید *عالء یا�سنی ، نهر عی�سة منطقة 

نعلم  نكن  مل   ، للثورة  یدعو  فیها  ما  كل  فقریة 

ال�ساد�سة  یتجاوز  ال  ال�سهید  اأن  �سدیقاتي  و  انا 

ع�سرة من العمر فوجئنا عندما �ساألنا عن والدته 

ب�سبیة يف الثالثینات من العمر جال�سة يف غرفة 

و  هدوء  بكل  الن�ساء  من  جمموعة  مع  �سغریة 

على  ابنها  عن  قراأنا  اأننا  عرفت  عندما  ر�سانة 

لها احدى  للعزاء قالت  �سبكة االنرتنت، و جئنا 

الدنیا یعزو فیه  الن�سوة »�سويف عم یجو من كل 

و اهلل مات موتة غری �سكل« هنا اجه�ست بالبكاء 

قالت لنا » مات موتة عز طیب لی�ص ابني اأنا ما 

عندي غریو هو و اأختو و اأخو ال�سغری و اهلل اأبو 

میت من 7 �سننی و تاركلي یاهن و اهلل اأنا تعبت 

فیهن و اهلل كنت قلو یا اأمي لی�ص لتطلع یقلي كل 

الوالد عم یطلعو لی�ص قتلوه ».... كالعادة خرجنا 

بحالة ده�سة و �سدمة

 

العمر  من   16 ال  يف  یتیم  طفل  یا�سنی   *عالء 

ا�ست�سهد بر�سا�ص قنا�سة يف ال�سدر يف منطقة 

نهر عی�سة عند خروج مظاهرة من جامع علي بن 

ابي طالب

يف منزل الشهيد خالد فاكهاين
العمر  من  ع�سرة  ال�ساد�سة  يف  �سغریة  �سبیة 

الفاكهاين  ال�سهید *خالد  املنزل  باب  لنا  فتحت 

يف منطقة الفحامة

بیت ی�سبه منزيل متاما حنون و دافئ ، يف غرفة 
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أول مـرة بس أكـید مو األخـرية

العامیة  باللهجة  لنا  تروي  »مي �سبیة ع�سرینیة، 

تفا�سیل اول مظاهرة �ساركت فیها«

تربط  وقت  هي  البنجي«  »قفزة  نط  حلمي  كان 

بدي  كنت  الأين  مرتفع  مكان  من  تنط  و  رجلیك 

�سوف تاأثری االأدرینالنی.

اللي �سار معي مبارح كان مزیج من االأدرینالنی 

امل�ساعر  من  جمموعة  احلزن  و  الدموع  مع 

املختلطة و امل�سادة مع بع�سها، بل�ست الق�سة بكل 

بدي  كنت  وقت  املا�سي  اجلمعة  یوم  من  ب�ساطة 

�سارك باملظاهرة و والدتي ما خلتني و قفلت باب 

االأحد  اأو  ال�سبت  یوم  خل�س  حلايل  قلت  البیت 

یوم  اإجى  تعرف  ما  بدون  اإنزل  و  فاجئها  راح 

�سار  ا�سراري  و  �سار  �سو  منعرف  كلنا  و  االأحد 

�سبعة  ال�ساعة  الزبى.  ال�سیل  بلغ  اإنو خل�ص  اأكرب 

عالت�سعة  رجعت  بالتجمع  بال�سعالن  كنت  امل�سا 

ماما  مانطو  حطیت  �ساعة  ن�ص  قعدت  عالبیت 

ب�سنتایتي و نظاراتي ال�سم�سیة �ساألتني ماما وین 

رایحة قلتلها عالرتاویح اهلل هداين«اللي بیعرفني 

نزلت  و  » حملت حايل  ما �سدقتني  اإنها  بیعرف 

و�سلت عاجلامع لفیت حوله ما كانو یطلعو كنت 

راح اإرجع عالبیت وقت فجاأة بل�سو »ال�سعب یرید 

املغناطی�س  متل  و  تلقائیا  النظام«هون  اإ�سقاط 

لفیت و رجعت لعند املظاهرة ب�ص بعدین تذكرت 

لب�ست  بنایة  مدخل  على  فتت  »اتنكر«  بدي  انو 

كان  15�سم  ب�سي  منها  اأطول  »اأنا  ماما  مانطو 

اند�سیت  و  هالنظارات  ب�سحك«حطیت  املنظر 

»دقیقة  ن�سائي  »عن�سر  غریي  مايف  باملظاهرة 

علیها  االإند�سا�ص  هیئة  جنب  مع  وحدة  لقیت 

قربت لعندها قالتلي بدي اهتف قلتلها و اأنا بدي 

من  واحد  م�سكت  والد   3 ،معها  عیط  و  اهتف 

اأنا و یاها مع هاملتظاهرین میكن  الوالد و بل�سنا 

ب�سوت  نهتف  عم  نحنا  و  وجودنا  ا�ستغربو  هنن 

كان  تانیات  دقیقتني  حما�س  وبكل  معهن  عايل 

�سار معنا تنتنی �سبایا كمان �سارو یهتفو وینطو 

معنا و »ال�سوري یرفع ایدو ب�سار ما مرنیدو«كلنا 

فوق بعد �سوي قربت مني �ست مو حمجبة كنا كلنا 

»قال  �سلفیة  مظاهرة  یعني  حمجبنی«  االآن  حلد 

واهلل برافو علیكن قلتلها قربي و جربي یكون اإلك 

وحدة  كمان  معنا  �سارت  غری  لقیتها  ما  �سوت 

�ست كبریة معها بنتها كمان �سارت مت�سي معنا و 

�سبیة تانیة مع خطیبها اأنا كنت بن�ص املظاهرة 

ما قدرت �سوف اذا يف غرینا ب�ص م�سینا و هتفنا 

و قت �سرنا نقول یا حماة حنا معاكي للموت اأنا 

وقراأنا  و قفنا  نبكي  اللي معها والد �سرنا  االأم  و 

نبكي  عم  كنا  كمان  و  ال�سهداء  الأرواح  الفاحتة 

الأق�سى  حزن  یو�سفو  میكن  �سي  يف  ما  ال�سعور 

الدرجات ممزوج ب�سعادة الأق�سى الدرجات.

حزن و قهر لل�سي اللي كان عم ی�سری و الدم اللي 

عم ینزف و �سعادة ما بعرف لی�ص ب�ص جزء مني 

كان �سعید

فتت  عالبیت  رجعت  وقت  �سار  �سي  اأحلي  و 

�سلت  و  ماما  مانطو  �سلحت  و  بنایة  مدخل  على 

حتت  واقف  واحد  متل  منظري  كان  النظارات 

�سطل مي »درجة احلرارة 42 و اأنا الب�سة جاكیت 

وفوقو مانطو«ب�س مع هیك كنت عم ارجف

رجعت عالبیت ماما قالتلي �سفتك هي اآخر مرة

ب�ص  ترتكها  فیك  ما  املخدرات  متل  هي  قلتلها 

هي  الوعي  منك  بتاخد  املخدرات  انو  بتفرق 

برتجعلك یاه.
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جديد من  ولدت  التأنیث  قدسیا..  يف 

كبری بالفخر ما خاب اأملي يف ولكن لالأ�سف ظني 

طلع خاطئ كان واقف عم ی�ستنى اأخواتي م�سان 

یجیبهم غ�سب عنهم للبیت.

و هكذا كل جمعة بقد�سیا كانو یطلعو هالكم �سب 

40-50 �سب یهتفو ما عم یزیدو بالعك�ص احیانا 

كیف  �سفت  و  تالتة  االمن مرتني  یقلو هاجمهم 

املراقبة  دائما كنت  اأنا  و  بكل وح�سیة  �سربوهم 

 ، التهمی�ص  و  بالنق�ص  ب�سعور  من فوق بح�سرةو 

جزء  املعتقلنی   ، بیعنوين  كمان  میوتو  عم  اللي 

مني كمان بدي �سارك بدي ادعمهم باأي طریقة 

..حم�ص و جمزرة �ساحة ال�ساعة و ال�سي مراقبة 

فقط

 

بداأت الثورة يف 15 اآذار.. بهداك الیوم ما كنت 

مت�سورة وال متخیلة �سو میكن ی�سری عنا ،كان 

حتى  ثورة  عنا  ی�سری  م�ستحیل  اأنو  یقنی  عندي 

ماما  �ساألتني  بكیت  و  بكیت  مبارك  �سقط  یوم 

لی�ص عم تبكي قلتلها بكرة رح یبنو  م�سر و نحنا 

ب�سلو هدول احلرامیة عم یحكمونا و من�سل ورا

 �سارت اأحداث درعا كنت بالتاك�سي وقت �سمعت 

باالأخبار اأنو يف اأ�سلحة بامل�سجد العمري و ع�سابة 

امل�سجد  یقتحمو  راح  اأنهم  وقتها  م�سلحة عرفت 

كنت  النظام  یرتكبها  جرمیة  كل  وقبل  العمري 

قول حلايل م�ستحیل مالهم جمرمني لهالدرجة 

عم  املظاهرات  كانت  عاالأر�ص  و   ، بعملوها  ما 

متتد من درعا لدوما حلم�ص

منظر الدبابات و ق�سف درعا كان منظر ال ین�سى 

لت�سرب  ت�ستخدم  عم  حقها  دفعنا  اللي  الدبابة 

رفقاتي بدرعا.

وال  ح�ص  ال  نامیة  كانت  املرحلة  بهدیك  قد�سیا 

اإن�ص و كاأنو ما اإلنا عالقة و اأنا من جوة كنت اإغلي

اأو  یكونو  راح  اأنو  متخیلتهم  كنت  اللي  النا�ص 

امل�ساركنی اكت�سفت اأنهم جبناء و ا�ستمر املو�سوع 

بقلب  اأنا  و  بعید  من  اأزادي   جمعة  حتى  هیك 

راح  حايل  تخیلت  التكبری  �سوت  �سمعت  البیت 

كانت  �سفتو  اللي  الأ  ب�ص  حا�سدة  مظاهرة  �سوف 

مظاهرة �سغریة 50 �سب كحد اق�سى بقیة النا�ص 

كان جزء منها م�ستعجل یرجع للبیت و جزء كان 

راك�ص، ابي تاأخر فكرتو باملظاهرة ح�سیت ب�سعور 
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النا�ص  مادیا  و  نف�سیا  ندعم  نحاول  كنا  ك�سبایا 

بغری مناطق �سكلنا ع�سابتنا ال�سغریة اللي كانت 

تروح على اأماكن بحیاتنا ما زرناها م�سان نعزي 

و  حر�ستا  و  دوما  على  رحنا  ال�سهداء  عائالت 

هیك  مع  و  التل  و  الك�سوة  و  عی�سة  نهر  و  عربنی 

كان هال�سي مو مقبول بالن�سبة الإيل حتدیدا بقیة 

ل�سا  اخلوف  و  ما  نوعا  ر�سیاننی  كانو  رفقاتي 

�ساكن فیهن هیك كنت اأنا مفكرة، هیك لو�سلنا 

الق�سیة  بیوم »اقتحام حماة« هون  لقبل رم�سان 

بهدیك  ح�سیت  ب�ص  املراقبة  حتتمل  عادت  ما 

املرحلة اين اإذا ما حتركت و عملت �سي راح اخ�سر 

وقت  بال�سارع  كنت  یومها  و  حلايل  احرتامي  كل 

بكت�سف  واإذ  هیك  اطلعت  اإدامي  املظاهرة  مرت 

بقلب املظاهرة بدقیقة فتت  ن�سوان  تنتنی  انو يف 

اأ�سا�ص  على  حجابي   طعوجت  بنایة  مدخل  على 

تنكرت و اند�سیت باملظاهرة بعد �سوي �سرنا 10 

ن�سوان باملظاهرة.

قلتلهن  و  ع�سابتي  على  جولة  عملت  یوم  تاين 

انو  تانیة  اكت�سفت مرة  و  ننزل �سروري  انو الزم 

مني  اكرت  �سجاعات  رفقاتي  كمان  خاطئ  ظني 

كمان  وفعال باأول یوم من رم�سان كنا 15 �سبیة 

و هكذا طول رم�سان  ال�سباب �سارو �سي 100  و 

كلما ن�سمع انو ال�سباب نازلنی ننزل معهن.

ببیئة و منطقة متل قد�سیا حمافظة وجودنا كان 

كانو  ال�سباب  الوقت  بنف�ص  جريء  و  غریب  �سي 

اأنو اجینا و راح ن�سجع الدنیا كلها  یحیونا یح�سو 

بالطریقة  ن�سجع  قدرنا  ما  لالأ�سف  ب�س  تطلع 

على  الو�سع  �سل  رم�سان  طول  هكذا  و  املطلوبة 

ما هو علیه

ال�ساعة 7  ال�سبح  الفطر �سحیت  یوم وقفة عید 

على �سوت �ست بال�سارع عم تعیط و تنادي و تقول 

وین رجالك قد�سیا و ت�سب على ب�سار االأ�سد هي 

ال�سیدة كان االأمن اعتقلها والدها التننی و �سلت 

�سوي  بعد  تعیط  و  ت�سب  و  بال�سارع  جتي  و  تروح 

اختفت و طلعت بعد ربع �ساعة هي و كم �سبیة و 

كم �سب من عیلتها معهن الفتات مكتوبة بطریقة  

وقفو  لالأعت�سام  تدعو  عم  فو�سویة  و  �سریعة 

بال�ساحة و �سكرو الطریق 15 �سخ�ص تقریبا الأنو 

ان�سم الهم نا�ص كمان

بعد �سوي كان يف اعت�سام �سغری عنا بقد�سیا عم 

یطالب باملعتقلنی و لكن عال�ساعة 1 الظهر هجم 

اعتقل  و  االعت�سام  فك  و  عاملعت�سمنی  االأمن 

یومها 30 �سب و كانت اول مرة ب�سم فیها ریحة 

الغاز امل�سیل للدموع

امل�سا من یوم وقفة عید الفطر �سیخ اجلامع اللي 

�سخمة  ملظاهرة  دعا  املعتقلنی  بنی  والدو  كانو 

كان  یومها  التكبری  و�سوت  اجلامع  تبع  عاملاأذنة 

فظیع و بعدها طلعو بقد�سیا تقریبا 1000 �سخ�ص

راح  یوم  كل  خل�ص  اأنو  یقنی  عندي  �سار  یومها 

یطلعو هیك و راح نطلع نحنا الن�سوان كمان معهن

و لكن اللي �سار انهن اأفرجو عن كامل املعتقلنی 

و  تطلع  النا�ص  خملي  كان  اللي  ال�سبب  فقدنا  و 

عدنا بعد العید لنف�ص النظام 30-40 �سب یطلعو 

النا�ص  یحفزو  یحاولو  كانو  هال�سباب  یتظاهرو 

یا  الندا  »لبو  هتقو  مرة  املمكنة  الو�سائل  بكل 

ن�سوان الرجال تركت عاحلیطان-اللي ما ب�سارك 

�سوف  تعا  عالبلكون  واقف  – یلي  نامو�ص  يف  ما 

احلریة هون » انا نتیجة ال�سغوط الهائلة ما عاد 

باخلزي  ،�سعور  تنخرين  الق�سة  �سلت  و  طلعت 

اأين منتمیة لهي املنطقة اللي ما عم حت�ص بحدا 

ح�سیت حايل بكره اأهلي و ال�سارع و املحل ..بیني 

كیف  نا�سي  و  اأهلي  هدول  قول  كنت  نف�سي  وبني 

كنت خمدوعة فیهن

�سعور بالعجز الب�سع و الف�سل كان م�سیطر حلدا 

ما قررت اأنو خل�ص الزم احترك الزم �سي ی�سری 

املرحلة  بهدیك  فرطت  كانت  اللي  ع�سابتي 

رجعت اجتمعت

انو مو ع�سابة علي  » اي  اجتمعنا هال 3 �سبایا 

بابا و االأربعنی حرامي » و قررنا اأنو الزم خل�ص 

بقیة  خربنا  فعال  و  ال�سباب  مع  ننزل  ن�سری 

ال�سباب انو نحنا نازلنی اللي بحب ینزل امو اختو 

يف بنات نازلنی

الطلعة عاملظاهرة �سغلة بولی�سیة ببلد متل قد�سیا 

الكل بعرفك منی انت كنت اأنا ورفقاتي نطلع من 

نفوت  تانیة  مالب�ص  معنا  �ساعة  ن�ص  قبل  بیوتنا 

مبدخل بنایة و نغری �سي نحط نقاب اأحیانا نلب�ص 

�سي  التخفي  كان  �سم�سیة  نظارات  و  عبایات 

�سروري

بقلب  خمططنی  كنا  ما  متل  نزلنا   11 ب�سهر 

بداأت  و  تقریبا  �سیدة   20 یومها  كنا  املظاهرة 

م�سریتنا نحنا ال�سیدات مبو�سوع التظاهر

 – الفتات  معنا  ننزل  كنا  نحنا«  »یعني  ال�سبایا 

منا�سری – عالم و من�سي باآخر املظاهرة حاملنی 

الالفتات و كم �سب ورانا م�سان احلمایة

منا  وحدة  كل  بنقدر  كنا  وال  بع�سنا  منعرف  ما 

ملثمة من فوق لتحت و لكن بالرغم من هاللبا�ص 

اللي ا�سطرنا اإلو الو�سع االأمني كنا كلنا حریة،كنا 

عم نك�سر القوقعة اللي عای�سنی فیها،كنا بهدیك 

املرحلة كل �سبیة ب 100 رجال

املكرفون  مت�سك  كانت  ال�سبایا  من  وحدة 

للتظاهر  تدعوهم  و  بالرجال  تعیط  و  باملظاهرة 

و بقلب حمروق نردد  ال�سبایا كنا وراها  »نحنا« 

رجالك  »وین  نامو�ص«،  يف  ما  ب�سارك  ما  اللي 

قد�سیا«

یوم عن یوم كنا فعال عامل ت�سجیع ال�سباب كرتو 

�سارو 200-300 �سب و ال�سبایا كمان �سارو اأكرت

اأبنها ال�سغری، وما كانت  مرة كان يف �ست معها 

املیكروفون و�سارت ت�سرخ  مغطیة وجها م�سكت 

و تقول: »راح ت�سلو �ساكتنی لیجو یغت�سبونا راح 

عم  هي  و  دوما  متل  فینا  لی�سری  �ساكتنی  ت�سلو 

تبكي، املانطو الرمادي و االأ�سارب املزهر و الوجه 

االأحمر و الدموع احلقیقیة ما راح ان�ساها اأبدًا«

عم  املظاهرة  مظهر  كان  هالوقت  خالل  وطبعا 

اال�ستقالل  اأعالم  و  تكرت  عم  الالفتات  یتغری 

بال�سفوف  للن�ساء  طبعا  الف�سل  و  تكرت  �سارت 

اخللفیة.

باأیام  نتظاهر  نطلع  احلالة  هي  على  �سلینا 

االأمن  الأنو  منطلع  ما  اجلمع  اأیام  ب�ص  االأ�سبوع 

جمعة  یوم  اجى  حتى  ال�سباب  یهاجم  غالبا  كان 

اإن تن�سرو اهلل ین�سركم یومها ا�ست�سهد بقد�سیا 

یوم  تاين  و �سايف خلیل  االأله حممد  طفلنی عبد 

الت�سییع و یومها كان يف ما ال یقل عن 500  كان 

�سیدة بالت�سییع

خالد  ا�ست�سهد  اجلمعة  هي  بعد  اللي  االأحد  یوم 

الكحیل كمان تاين یوم بت�سییعو كان يف عدد هائل 

من ال�سیدات كمان و من وقتها مظاهرات قد�سیا 

�سارت �سبه یومیة  و باأعداد كبریة

ال�سباب  یوم  كل  بقد�سیا  الرئی�سیة  بال�ساحة 

بیوقفو و على ی�سار ال�ساحة مكان خا�ص لل�سیدات 

اللي ما بقلو عن 200 �سیدة و اللي بل�ص ب 4-3 

�سیدات من قد�سیا �سار هالأ اأقل ال�سي 200 �سیدة 

و  احلر�ص  م�ساكن  و  ال�سراك�ص  جریانا  عند  من 

م�سروع دمر و الهامة واالأكراد م�سیحیة و م�سلمنی 

من كل املذاهب.
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الــمــرأة ودور  الــثــورة 
عرقهم اأو دینهم اأو جن�سهم«

ال  الوطني  املجل�ص  اأع�ساء  اأحد  التلي  رجاء 

�سوریا  الأن  االإ�سالمي  التیار  امتداد  من  تخاف 

احلدیثة �ستكون دولة قانون واجلمیع حتت �سقف 

امل�ساریع  من  الكثری  هناك   « تقول  القانون  هذا 

والقواننی التي تناق�ص الیوم ل�سمان حقوق املراأة 

وبالتايل ال یوجد تخوف من امتداد تیار ا�سالمي 

�سوریا امل�ستقبل الأنها �ستكون دولة قانون« 

واألجنبية  العربية  الدول  مواقف 
تعطي غطاًء شرعيًا جلرائم األسد:

اجلرائم  من  مزید   = النظام  عمر  اإطالة 

والتحدیات

هذه اجلرائم التي ت�سم حاالت اغت�ساب یومیًا 

ت�سجل يف املدن املحا�سرة عدا عن احلاالت التي 

هذا  وعن  معرفتها.  اأو  عنها  االإف�ساح  یتم  ال 

الثورة  بدء  منذ  ال�سوري  »ال�سعب  االأتا�سي  تقول 

لن ی�ستطیع اأحد انكار اجلهود التي تبذلها املراأة 

اإىل جانب الرجل يف دعم الثورة ال�سوریة. ن�ساء 

تتعر�سن   اأو يف اخلارج  الداخل  �سواًء يف  �سوریا 

النظام  �سبیحة  من  خمتلفة  ترهیب  الأنواع 

قدمًا.  امل�سي  على  م�سرات  لكنهن  وخمابراته 

وجمیع  اخلطیب  حمزة  والدة  هي  املراأة  تلك 

�سهداء �سوریا هي طل امللوحي وجمیع املعتقالت 

اللواتي  �سوریا  فتایات  هي  املظلمة  ال�سجون  يف 

التي تدافع عن  اأعنی ذویهم هي  اأمام  اغت�سنب 

حریة وطنها خارج �سوریا يف خمتلف البلدان هي 

التي بذلت و�ستبذل حیاتها فداًء حلریة الوطن.

يف  تواجهها  التي  والتحدیات  املراأة  دور  عن 

يف  ال�سلم  معهد  اأقام  ال�سوریة،  الثورة  ظل 

املراأة  دور وحتدیات  بعنوان  وا�سنطن حما�سرة 

ال�سوریة خالل الثورة وذلك مبنا�سبة یوم املراأة 

الن�ساء  من  جمموعة  خاللها  ا�ست�ساف  العاملي 

ال�سوریات حتدثن عن اأهم هذه التحدیات وعن 

م�ستقبل املراأة يف �سوریا الدمیقراطقیة.

االسالمي  املد  من  املرأة  تخوف 
املتطرف:

االأتا�سي ال داعي من التخوف من املد االإ�سالمي

تناولت بع�ص و�سائل االإعالم حدیثًا عن تخوف 

بع�ص الن�ساء من امتداد تیار ا�سالمي بعد جناح 

الثورة يف �سوریا وعن هذا املو�سوع تقول الكاتبة 

ال�سوریة  الوطنیة  املراأة  لرابطة  العام  واالأمنی 

من  للخوف  داعي  ال  االأتا�سي«  فرح  )ن�سوة(  

البلدان  يف  حتى  اأو  �سوریا  يف  �سواًء  االإ�سالمنی 

ال�سیا�سي  االإ�سالم  املراأة.  العربیة على م�ستقبل 

الیوم اأ�سبح طاغیًا يف بع�ص الدول التي �سهدت 

هم  والیوم  العربي   والربیع  العربي  احلراك 

االإ�سالم  الأن  حقیقة  اأ�سئلة  واأمام  املجهر  حتت 

هو  االإ�سالم  وكرمها.  املراأة  عزز  احلقیقي 

حریة  �سمن  الذي  وهو  االإجتماعیة  العدالة 

االإ�سالمیة  والدیانات. احلركات  الطوائف  كافة 

عوامل  عدة  ب�سبب  االإنتخابات  يف  جنحت  التي 

كانت  باأنها  یعرفها اجلمیع  و�سیا�سیة  اجتماعیة 

ولی�ست  اإنتقالیة  مرحلة  اأنها  وبراأي  منظمة 

ال�سورة النهایة حلراك الربیع العربي قد یاأخذ 

الطلیعة  يف  تكون  اأن  یجب  االآن  املراأة  لكن  وقتًا 

املراأة  كرم  االإ�سالم  الأن  ال�سدارة  تكون يف  واأن 

لن  احلقیقي  فاالإ�سالم  واأدها  ومنع  وحررها 

مینعها من امل�ساركة يف �سنع القرار وهذا هو دور 

املراأة يف �سوریا امل�ستقبل«. 

اأما ر�سا االأحدب املحامیة وع�سو املكتب القانوين 

يف املجل�ص الوطني وع�سو يف منظمة ن�ساء من اأجل 

�سوریا حرة ترى اأنه یجب التفرقة بنی االأ�سخا�ص 

على  ویجب  ال�سیا�سي  االإ�سالم  وبنی  املتطرفنی 

اأي  لتجاوز  واٍع  یكون  اأن  طوائفه  بكافة  ال�سعب 

اأزمة ی�سعى النظام خللقها بني الطوائف مبا فیها 

دعم التیارات املتطرفة وت�سیف«اإن االإ�سالم دین 

وحدة وم�ساواة واملراأة كانت اإىل جانب الرجل يف 

اأخاف  ال  اأنا  ولهذا  ال�سحابة  زمن  منذ  املعارك 

من التیار االإ�سالمي« 

سوريا املستقبل هي دولة قانون
وع�سو  التن�سیق  جلان  يف  ع�سو  جویجاتي  رفیف 

يف منظمة نا�سطون من اأجل �سوریا حرة تقول »يف 

احلقیقة هو اأمر مقلق اإىل حد ما لهذا یجب على 

اأ�سواتهن  الإی�سال  مكثف  ب�سكل  العمل  الن�ساء 

م�سافة  على  تقف  التي  الدميقراطیة  �سوریا   يف 

عن  النظر  بغ�ص  املواطننی  جمیع  من  واحدة 
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الت�سویف(  اإال )�سني  الدويل  املجتمع  ینل من  مل 

لل�سقوط  االآیل  النظام  عمر  من  تطیل  التي 

وبالتايل تزید من عدد اجلرائم مبا فیها حاالت 

املدن  يف  الن�ساء  لها  تتعر�ص  التي  االإغت�ساب 

الدول  من  حزمًا  اأكرث  مواقف  نرید  املحا�سرة. 

الدول  بع�ص  هناك  الیوم  فحتى  القرار  �سانعة 

مل  الیوم  حتى  منطقیة.  غری  باأعذار  تتحجج  

تفر�ص عزلة �سیا�سیة حازمة والدلیل مل یتم طرد 

�سفراء النظام ال�سوري من اأهم العوا�سم العاملیة 

بالن�سبة  االأمر  وكذلك  باری�ص  اأو  وا�سنطن  مثل 

للعقوبات االإقت�سادیة فهي مل تفر�ص ب�سكل كامل 

حما�سبة  یتم  مل  امل�سوؤولنی.  اأ�سماء  كافة  على 

ال�سعب  بحق  احلرب  جرائم  مرتكبي  ال�سباط 

اأ�سمائهم موثقة يف قوائم ومت  اأن  ال�سوري  علمًا 

رفعها للجهات املخت�سة ولكن حتى الیوم مل یتم 

ب�سبب  الدولیة  اجلنایات  حمكمة  اإىل  تقدمیها 

بع�ص العراقیل البریوقراطیة حتى تعابری الثورة 

ب�سكل �سحیح فمثاًل  ا�ستخدامها  یتم  ال�سوریة ال 

ثورة.  من  بداًل  انتفا�سة  كلمة  ی�ستخدم  البع�ص 

البد من اأخذ مواقف حا�سمة لدعم الثورة«.

الدويل  املجتمع  على  اأن  االأحدب   ر�سا  ترى 

املدنینی  حلمایة  ودعمه  احلر  اجلی�ص  ت�سلیح 

التي  ال�ساخنة  املناطق  يف  وخ�سو�سًا  العزل 

ی�سعى النظام جلرها اإىل حرب طائفیة وتقول« 

واالأخ�ص  احلقوقیة  املنظمات  جمیع  على  یجب 

عدد  ن�سر  العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  الن�سائیة 

حاالت االغت�ساب املوثقة التي میار�سها اجلی�ص 

يف  ال�ساخنة  املناطق  يف  الن�ساء  �سد  االأ�سدي 

حلمایة  احلر  اجلی�ص  بت�سلیح  واملطالبة  �سوریا 

املدنینی«

 املرأة السورية يف سوريا الدميقراطية:
ویا�سمینة  ریحانة  هي  املراأة   « االأتا�سي  تقول 

الثورة ال�سوریة. الدور الن�سائي خالل الثورة طاٍغ 

جدًا وهذا ما نریده بعد رحیل النظام امل�ستبد . 

واأن  القرار  الرجل يف �سنع  اإىل جانب  تكون  اأن 

لها متثیل  یكون  اأن  اجلدید  الد�ستور  معه  تكتب 

وح�سور يف كافة مراكز القوى ال�سیا�سیة«

 ترى االأحدب اأن امل�ستقبل مزهر اأمام املراأة يف 

الدمیقراطیة  �سوریا  »يف  الدمیقراطیة   �سوریا 

تغری  يف  و�ست�سارك  الربملان  يف  املراأة  �ست�سارك 

القواننی وخ�سو�سًا املتعلقة ب�ساأن املراأة وحمایة 

حقوقها«

اإىل  ت�سارك  الیوم  املراأة  »كما  جویجاتي  وتقول 

جانب الرجل يف الثورة ال�سوریة فالبد اأن ت�سارك 

معه يف �سنع القرارات م�ستقباًل«

اجلهود املبذولة لتعزیز دور املراأة م�ستقباًل:

جمع وتوحیداحلراك الن�سائي و�سمانات وقواننی 

تعطي املراأة حقوقها

ما  بعر�ص  تطالب  ن�سائیة  اأ�سوات  تتعاىل 

یجري على االأر�ص حلمایة دور 

املراأة يف امل�ستقبل.

تقول 

النا�سطات  من  العدید  هناك   « االأتا�سي 

ال�سوریات  يف كافة املیادین االإن�سانیة واالإعالمیة 

املراأة  رابطة  يف  والطبیة.....وغریها.نحن 

ونوحد  جنمع  اأن  نحاول  ن�سوة  ال�سوریة  الوطنیة 

لكي  االآن  الثوري  الن�سائي  والن�ساط  احلراك 

اجلماعي  العمل  الأن  م�ستقباًل  ح�سوره  له  یكون 

هو االأ�سا�س. نرید توحید ال�سف الن�سائي لیكون 

يف  و�سریكًا  التغیری  حراك  يف  بقوة  حا�سرًا 

�سناعة م�ستقبل �سوریا ولی�ص فقط التوقیع )على 

بیا�ص(« 

الیوم  منذ  تبذل  جهود  »یوجد  االأحدب  ت�سیف 

ولكن  الدمیقراطیة  �سوریا  يف  املراأة  دور  لتعزیز 

من  املراأة  یحرر  اأن  اأحد  ی�ستطیع  لن  احلقیقة 

قیودها اإال هي ذاتها« 

احلریة ال�سیا�سیة تبداأ من احلریة االقت�سادیة

جویجاتي  تقول  الوطني  املجل�ص  جهود  عن  اأما 

»املجل�ص الوطني �سرح عن بیانات هامة ت�سمن 

املراأة  تقلد  على  حری�سون  وهم  املراأة   حقوق 

الأعلى املنا�سب م�ستقباًل . �سیتم متثیل املراأة يف 

جمیع  اأن  كما  حقوقها  و�سمان  املنظمات  جمیع 

االأ�سوات املطالبة بحقوق املراأة م�سموعة«

احلریة  من  تبداأ  ال�سیا�سیة  احلریة  التلي«  تقول 

تفعیل  اإىل  بحاجة  نحن  لذلك  االقت�سادیة 

احلقیقي  باملعنى  املجاالت  جمیع  يف  املراأة  دور 

�ستكون  وبعدها  تدریبیة  برامج  خالل  من  وذلك 

ال�سیا�سیة  احلیاة  يف  فعال  ب�سكل  موجودة  املراأة 

ال�سخ�سیات  من  الكثری  هناك  والقانونیة. 

على  وقدرتها  نف�سها  اأثبتت  ال�سوریة  الن�سائیة 

علیه يف  نعمل  ما  وهذا  املجتمع  دورها يف  تفعیل 

�سوریا الدمیقراطیة«
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وكان العش بال بیضة
I

د الع�ساُق واملوُت واحُد( )تعَدّ

قلیاًل من ال�سخِب یا بئَر اللیِل امل�سنوْق

قلیاًل من الفجِر یا ب�سرَة طفلَي االأخر�ْص

عربوا اأقوا�َص القلِب

ومل ی�سعلوُه �سفعًة

اأو معركْه

توهجوا من انقبا�ِص اجلرِح

ومل یو�سدوا على �سرختي

قبلْه

اجتمعوا اإىل ولیمِة اجل�سِد

ٍ
وتفرقوا عند اأوِل اإ�سارِة ا�ستفهام

اأو همزِة و�سْل

انت�سبوا كمئذنْه حنی تناَدوا

الختباِر اللیاقِة احلربیْه:

»ابِك مثَل الن�ساِء ملكًا م�ساعًا

  مل حتافْظ علیِه مثل الرجال«

َه احلرا�ُص اإىل عناِق حذاءین وحنی تنَبّ

بوا اأحالَم �سندریال َهَرّ

من یقطینِة الزماْن

II
الهثًا باأ�سراِر التكویْن،

ین�سُل من القلِب.. مفتاَحْه

ويف غفلٍة من انفالِت ال�سوِء

اأطبَق زنزانَة االأفِق

. علَيّ

III
َد الع�ساُق واملوُت واحُد( )تعَدّ

وا بالوناِت الروِح طرَیّ

كَلّها

ومل یح�سدوا منقاَر ع�سفوٍر واحْد

انت�سروا كالطاعوِن

من خیوِط اللیِل

نْه ومل یجیدوا حیاكَة رع�سٍة م�سِكّ

نب�سوا عالیًا يف ِقْدِر اأحالمي

فاأحرقوا اأ�سابعهم.. بالفتنْه

انق�سموا على دمائهْم واأ�سمائهْم واأحزابهْم

وائتلفوا على �سرورِة اجتیاحي ع�سكریًا:

- »اإين اأرى روؤو�سًا قد اأینعت وحان قطافها«

وحنی اأطلقوا ر�سا�سًة باجتاِه اجلمجمْه

كان الع�ُصّ بال بی�سْه!

IV
حنَی ا�سعَل اآلهٌة �سغاْر

معبَد القرنفِل

من اأنوثتي

كنت �ساریًا

يف مهابِة عا�سْق

نحو نبوءٍة.. اأخرى

V
ِ
حنَي انفرَط ِعْقُد الدم

 بابل
ِ
على اأقدام

التاأَم �سراُخ ال�سبِي

من عرقَي املفتوْح

مرح البقاعي
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