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   شعبيةالمقاومة ال

في سوريا على اختالف طبقاتها الى مراكز المقاومـة         اندفعت جماهير الشعب    

، طالب وأساتذة، موظفون وتجـار،       عمال وفالحون  :حلشعبية للتدرب على السال   ا

 فاإلستعمار بكل بـشاعته ووقاحتـه يـدور         ..لحرفيون وصناعيون، نساء ورجا   

، ويمد أصـابع    التنين ليبتلع بتروله وخيراته    ويفغر فاه    ،يهدد أمنه بالوطن العربي   

انطالقته نحـو نـور اإلسـتقالل والوحـدة والتقـدم            و ،األخطبوط لخنق حرياته  

  ..اإلقتصادي

س ولترتدي لباس المقاومـة     لتنفض عنها المرض واليأ   وأفاقت الهام ذات صباح     

  ..في دار المعلمات للتدريبالشعبية، وتهرع الى مركز النساء 

لتتدرب علـى  طفليها نائمين وأسرعت هي قبل أن يشعشع النهار      ى  وتركت سلم 

  ..السالح

نهال مـن نومهـا مفجـرة لتـذهب هـي      وفي منزل رامز فتحي هبت زوجته     

  :نعاس وقالالبعين نصف مغمضة من فتأملها زوجها .. األخرى

  !كفى قلة عقل!   نامي-

 انهـا مناسـبة     ..ه وأخذت في ارتداء لباس المقاومة     ولكنها أشاحت بوجهها عن   

  !من غالظتهوطنية رائعة لتتخلص 

  :ويغمض عينيهوهمس الزوج وهو يستدير 

  !  انها تريد أن تجد لها زوجا بين الضباط-

 وهيأت كل شيء للفطور وفرحتهـا       ، المنزل منذ الفجر   وأفاقت أم ابراهيم مدبرة   

  !انها ستذهب هي األخرى.. ال تسعها

ت رشيقة جميلة في اللباس الجديد، بالرغم       ، وبد وأمل كانت أسرع الجميع للتهيؤ    

وسألتها نهال عن صـحتها حـين       .. أنها كانت منحرفة الصحة في الليلة الماضية      

صبحت طبعـا لـديها فـي األيـام         ها التي أ  تالتقت بها في الردهة فأجابت ببرود     

  ..األخيرة

  لماذا هذا اإلهتمام الكبير بصحتي؟ .. الصحة والحمد هللا  بغاية -

  :نهال وقالتوتململت 
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  أال يجوز لي أن أسأل عن صحتك؟ ..   ال شيئ-

وارتـدت فـاتن    .. للخروجوفي منزل الدكتور شفيق كانت مزين وفاتن تتهيآن         

 تظهـر بوضـوح لقـصرها       فوجدت عيوبها الجسمية   والحذاء المنخفض البنطلون  

، وذهبـت   طقمها وكعبها العالي وصبغت وجهها    وبروز عجيزتها، فعادت وارتدت     

الرباعية المنتظمة  وكانت تسير بخطوات ناشزة بين الصفوف       .. يث التدريب الى ح 

ولم تعد  .. فعنفها مرة أخرى   أخذت تضحك ولضيق تنورتها، فعنفها ضابط حلقتها،      

  ..بعدها للتدريب

*   *   *  
 


