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وقفت بين جموع النساء المواتي اجتمعن حوليا مباركات ليا قدوميا إلى غزة ومشاركتيا إياىن في 
رحمة المعاناة واالنتصار، بدت سعيدة بوجودىا بينين وىي تستمد منين القوة والصبر، فيي ترى 

أن نساء فمسطين ىن وقود االنتصار وشعمة الصبر والتحدي والصمود، استقوت _ حسب رأييا_
استضافت " الكتمة اإلسالمية"لمن كن حوليا، " رد التقدير"عمييا دموعيا ونزلت غزيرة لتكون ىي 

التي تدرس القراءات في األزىر الشريف بجميورية مصر والتي " شافيرا أسمادي"الطالبة الماليزية 
". شد الرحال إلى القدس"كانت ضمن قافمة 

لغزة في قمبي مكان 
جئت إلى غزة : ، وقالت"بالروح بالدم نفيدك يا أقصى"كمماتيا ميممة " أسمادي"استيمت الماليزية 

أحمل الشوق إلى ترابيا والعزة والفخار إلى أىميا الذي سطروا أجمل معاني الصمود والتحدي 
قدمت كي استمد منين : أمام االحتالل الصييوني، معبرة عن فخرىا بوجودىا بين نساء غزة قائمة

القوة ومعاني اإلباء، فقد كنت أعتقد بأنني سآتي ألواسيين بجراحين ومعاناتين لكنين ىن من 
. رفعن من معنوياتي وشددن من عزيمتي

ولكن ما ىي دوافع قدومك إلى غزة؟ فترد بنفس االبتسامة التي لم تفارق شفتاىا وىي تتحدث 
لغزة في قمبي مكان، فقد تربينا عمى حب فمسطين وغزة، وعايشت : بعفوية وبمغة أقرب لمفصحى 

معاناتيا وجراحيا عبر التمفاز واليوم جئت ألعايش انتصاراتيا وأفراحيا مباشرة باالقتراب أكثر من 
غزة أرض المرابطين والمنتصرين، وعندما تمقيت دعوة بأن أكون ضمن قافمة شد : أىميا، وتكمل

الرحال إلى القدس؛ سارعت لمقبول دون تفكير وحزمت حقائبي ودخمت غزة بعدما كانت حممًا 
. يراودني، أصبحت اليوم واقعًا معاشًا عمى أرض غزة

هدية رئيس الوزراء 
أنتم أىل الصبر والجياد، وغزة حمم : وكيف كان استقبال أىل غزة لِك؟ فتسبقيا دموعيا وتقول

كل عربي ومسمم أن يأِت إلييا لينيل من جيادىا وصمودىا، فقد وجدت المحبة واالحترام والنخوة 
كانت أجمل : في عيونيم قبل أن تحيينا أيدييم، وتذكر أجمل لحظة عاشتيا في غزة، فتوضح

لحظة مرت في مسيرة حياتي الست والعشرين ىو استقبال رئيس الوزراء إسماعيل ىنية لنا 
، "وشاح فمسطيني مطرز بألوان العمم الفمسطيني وعميو إمضائو"بتواضع واحترام، وتقديمو ىدية 

تمك ىدية افتخر بيا وسأحتفظ بيا طيمة عمري أورثيا ألبنائي فيي أجمل ىدية تمقيتيا : وتابعت
. في حياتي



قمياًل لتبحث عن الكممات التي خرجت معبقة بالفخر والعزة وبإشارات التبجيل " أسمادي"وتصمت 
نساء فمسطين ىن خير نساء األرض بعطائين وصبرىن : ألىل غزة وخاصة النساء، فتبين

وجيادىن، فقد فوجئنا بتواضعين، ففي ماليزيا وبعض البمدان العربية ال نجتمع مع القياديات 
وزوجات القادة لكن من استقبمنا وسير عمى راحتنا وكان إلى جانبنا ىن الوزيرات والقياديات 

والنائبات في المجمس التشريعي وأميات وزوجات الشيداء العظام، وتمك المفتة الطيبة لن ُتمحى 
. من ذاكرتنا ميما مر عمينا من سنوات

أنييت : عن دراستيا في األزىر الشريف بجميورية مصر العربية قائمة" الكتمة اإلسالمية"وُتحدث 
في ماليزيا ومن ثم انتقمت إلى مصر والتحقت باألزىر الشريف " أصول العقيدة"دراسة دبموم 

ألدرس القراءات وأنا اآلن في السنة الثالثة من دراستي، وعن دوافع دراستيا ليذا التخصص 
أنا أحب القرآن كثيرًا ورباني والدي عمى حفظ القرآن وتالوتو وتجويده مما دفعني إلى أن : تقول

. أدرس القراءات ألتمكن من قراءتو
ن شاء اهلل : وختمت حديثيا دخولي إلى غزة تجربة جميمة جدًا تركت في نفسي األثر البالغ، وا 

سأكررىا إن سنحت لي الفرصة ولكن المرة القادمة سيكون المقاء في القدس الشريف فاتحين لو 
 .ومكبرين عمى أعتابو


