


مهما استمرَّ األلم..
ًا يومًا ما سيأتي الفرح حقَّ

بقلم : فاطمة

تحذير: تحتوي هذه القصة عىل تفاصيل عن التعذيب



مقاومة آثار سنوات من الحزن والقهر، هو ما جعلني أقرر تسمية ابنتي الصغرى 

”فرح“.. فأنا رغم جميع اآلالم، ما زلت أفّضل التفاؤل، علَّ الحياة تقدم يل أخرياً ما 

ن  حلمُت به وأرُدته، علَّها متنحني ما أستحق، وما ناضلت من أجله.. عىس أن تتيمَّ

الحياة باسم ابنتي، وتجلب يل الفرح حقاً.. يوماً ما.

الن الذكور عىل اإلناث يف كل يشء.  يف منزل جميل مبدينة الرقة، ُولدُت ألب وأم يفضِّ

راً للذكور، أما الفتاة  عشُت مثانية وعرشين عاماً بني عائلة متتلك فانوساً سحرياً ُمسخَّ

ش، ضعيف، وال يجلب لهم سوى الهموم.  فهي بالنسبة لهم مخلوق مجهول، ُمهمَّ

كنا ست بنات وثالثة أوالد.. ُحرمنا أنا وإخويت الفتيات من إكامل الدراسة، وُمنعنا 

نتحنيَّ  من الخروج من املنزل.. عشنا عزلة عن املجتمع، وصار بيتنا الجميل سجناً 

بالطبع  انتقلت  التي عاَملَنا به والداي  التمييز  الفرصة األوىل للهروب منه. طرائق 

إلخويت الذكور، الذين مل يتوانوا عن تنفيذها بحذافريها، بل وأكرث. عاملونا كخادمات 

يف جميع األوقات، ومل نتلقَّ منهم حتى كلمة شكر.

لكنني مل أكره يوماً كوين أنثى، بل أحببُت نفيس.. وآمنُت بها.



بالنقاش  الظامل  سلوكهم  قابلُت  تزداد..  قويت  كانت  تؤذيني،  قسوتهم  كانت  كلام 

واملواجهة.. باملطالبة بحقوقي. راكمُت كلَّ ما أوتيت من قوة وشجاعة داخل قلبي، 

رغم محاوالتهم بإقناعي بأنني مخلوق ضعيف ملجرد أنني ُخلقت أنثى. وصار لدي 

هدف يف هذه الحياة، هو أن أثبت لهم بأن الفتيات أيضاً قويات، ذكيات، ويستطعَن 

بأنها  املجتمع  يوهمنا  التي  األخطاء  يرتكنب  أن  يعشن ويصادقن ويحبنب، دون  أن 

مصري حتمي ينتظرنا.

ع  لنا -أنا وأختي الصغرية- ظروفنا القاسية يف املنزل، كنَّا مثل يٍَد واحدة، نُشجِّ تحمَّ

بعضنا البعض، دون أن نقتنع مبا يُردِّده أبواي وإخويت عىل مسامعنا دامئاً؛ ”أنِت فتاة 

وهو شاب.. عليك أن تبقي يف املنزل حتى يأيت من يتزوجك!“. 

كنت فتاة تتشوَّق الكتشاف الحياة، ويف الوقت ذاته أتأمل المتاليك الكثري من املالبس 

يف خزانتي دون أن أستطيع ارتداءها ألنني ممنوعة من الخروج، إال يف املرات القليلة 

التي زرنا فيها أقارب لنا، لكن جميع ترصفاتنا كانت توضع يف امليزان، وعيون أهيل 

مل تكن لُتفَع عنَّا طوال الزيارة، كنَّا محارصات دامئاً.

كنا  الذي  الرضب  أو  التعنيف  من  نخَش  ومل  باملساواة،  وطالبنا  ورفضنا..  تجرَّأنا 

ا، وعىل الرغم من رحلة اعتاضاتنا الطويلة عىل العيب  نتعرض له عندما نُجابههم. إنَّ

واملمنوع والحرام الذي كان يُفرض علينا -وال يُفرض بالطبع عىل الذكور- إال أن ثورتنا 

الصغرية يف املنزل بقيت حرباً عىل ورق، ومل نستطع أن نغرّي شيئاً من واقعنا.

وعندما أصبح إكامل الدراسة حلامً بعيد املنال، رصت أحلم بأن أشعر باملحبة، أن 

أحبَّ رجالً متعلامً مثقفاً وأتزوجه.



م يل النصائح، ورمبا وثق  والدي الذي كان أقل تسلُّطاً من إخويت الذكور، لطاملا قدَّ

بخيارايت. لذا، عندما أحببت شخصاً، وجاء لخطبتي ثم تزوَّجنا يف العام ٢٠٠٥، شعرت 

أنني كنت بالفعل عند حسن ظنِّ والدي ِب.

* * *    

أنجبُت  قد  كنت  الرقة،  إىل  الحر  الجيش  وعندما دخل  الثورة يف سوريا،  بدء  بعد 

آنذاك ثالثة أوالد. بدأ قصف النظام السوري للمنازل يشتد، نزحنا إىل عني عيىس، 

وهي بلدة يف شامل الرقة، بقينا أسبوعاً هناك، ثم عدنا إىل املدينة واستأجرنا منزالً 

آخر. لكن القصف اشتدَّ أكرث، ووصل إىل املنطقة املحيطة مبنزلنا، فقررنا الخروج إىل 

تركيا، حيث كان كلُّ يشء صعباً، حتى تأمني لقمة الخبز. بقينا يف تركيا، وعدُت أنا إىل 

الرقة يف زيارات متفرقة، ألرى أهيل وأطمنئَّ عليهم.

يف أول زيارايت إىل الرقة بعد سيطرة تنظيم داعش عليها، مررُت بدوار النعيم، رأيت 

رؤوساً مقطوعة معلَّقة عىل الحديد املنصوب عند الدوار.. والدماء منترشة يف كل 

مكان.. أُجربنا عىل حضور مراسم حرق ورجم الناس، مناظر مرعبة وجرائم مل يَِفها 

ها.  أحٌد وَصَفها يل من قبل حقَّ

طائرات التحالف يف السامء، وداعش يف األرض.. كالهام يقتالن املدنيِّني. 

أجزاء من وعيي وعقيل كانت تذهب مع كل صاروخ.

قلبي  ذاكريت مُتحى مع كل مثني وغاٍل عىل  أجزاء من  املنازل،  داعش تستويل عىل 

يرُسق مني. 



متنيت لو أنهم أبقوا عىل الصور فقط، ومل يخطفوا تاريخاً كامالً من ذاكريت.

قال يل عنارص ملثمون من داعش إنهم ”كرّبوا عىل منزيل وصار من أمالك الدولة“، 

وعندما اعتضُت عىل الظلم الذي أتعرض له، هددوين بالجلد.

أن  قبل  كلمة  بكل  نفكِّر  أن  علينا  توّجب  الرقة،  يف  داً  ومعقَّ صعباً  صار  يشء  كل 

نتفوَّه بها، وأن نحسب لكلِّ ترصُّف أو حركة.. فالقوي هناك يأكل الضعيف، وال أحد 

مبقدوره منع أحد عن ظلم آخر. 

خشينا من أن نتحوَّل نحن إىل وحوش وظاّلَم مثلهم. 

تركيا عىل طلب  الصعبة يف  أوضاعنا  تويف، وأجربتني  والدي قد  كان  الفتة  تلك  يف 

وأوالدي  زوجي  إىل  العودة  من  منعتني  وداعش  رفضوا.  لكنهم  إخويت،  من  مريايث 

الذين كانوا ينتظرونني يف تركيا، بحجة أنني ”ذاهبة إىل بالد الفسق والكفر“، قالوا 

يل إن عقوبة الفرار من أرايض ”الدولة اإلسالمية“ قد تصل إىل قطع الرأس!. مل يعطني 

إخويت حقوقي، وال ”الدولة اإلسالمية“.

هربُت من الرقة ليالً، قضيت ثالثة أيام يف طريق العودة. 

عىل الحدود السورية التكية، ننا يف الربد القارس.. املرض والخوف وأصوات إطالق 

الجندرما..  ترتجي رحمة  الحرب  الهاربني من  السوريني  بنا.. عيون  الرصاص تحيط 

دخلُت إىل تركيا أخرياً، حيث ال طائرات فوق رؤوسنا، وال رؤوس مقطوعة ومعلقة، 

وال ذل وحزن وخوف يف عيون املارين.

التي  عائلتي  عىل  القلق  من  مرعبة  حالة  أعيش  شهوراً  أمضيت   ،٢٠١٥ العام  يف 

انقطعت أخبارها عني، وعندما أتاين خرب عنهم، كان صدمة مل أستطع الخروج منها 



حتى اليوم.. ماتوا بقصف لطائرة تابعة للتحالف، مع خمسامئة شخص يف يوم واحد!

ماتت عائلتي هناك بأكملها، ما عدا أختي، التي أصيبت بحروق وتشوهت أجزاء من 

جسدها وصارت كام امليتة بسبب وفاة زوجها وأوالدها يف القصف. ماتت والديت 

وأخويت وأزواجهم وزوجاتهم و أعاممي وأوالدهم وأصدقاء وجريان يف الحي.. ِقيل 

حينها إن عنارص من داعش هربوا لالختباء بعد أن جمعوا الناس يف مبنى مؤلف 

من خمسة طوابق ُهدم عىل آخره جراء القصف، وأن استهداف املبنى كان بسبب 

رشيحة تَتَبُّع كانت موجودة فيه.

مل أصدق خرب وفاتهم، طالبت بأدلة، فوصلتني صور جثثهم محروقة بلحم ذائب عىل 

العظم. أما أختي التي أعتربها كابنتي، فتعيش اليوم وحيدة، فقرية، وذليلة، دون أن 

أستطيع أن أقدم لها أي نوع من املساعدة.

ارتفاع  ومبرض  عصبيَّة،  بأمراض  أُصبت  واملشايف،  األطباء  عىل  بانتظام  أتردَّد  بدأت 

الضغط، وعانيت من الصداع الدائم.. جفَّت عيوين من البكاء املتواصل، عزلت نفيس 

األسود.  اللون  وارتديت  مرات،  ثالث  االنتحار  حاولت  تعيسة،  رصت  الناس،  عن 

واجهت لحظات حزن ال أستطيع وصفها، األمل والنزيف يف داخيل، إىل جانب الظروف 

القاسية التي أعيشها يف تركيا، مينعاين من مسامحة أحد تسبب مبأساة كهذه.

تقي  أو  ظهورنا،  تسند  ال  رقيقة  إسفنجات  عىل  وأوالدي  وزوجي  أنا  ننا  تركيا  يف 

عظامنا من قسوة األرض.. يف تلك اللحظات أتذكَّر منزيل يف الرقة والبطانيات واألرسّة 

التي كانت لدينا. 



أنا  احتُجزت  مثلام  املنزل،  ُمحتجزون يف  بل  الشارع،  يف  للَّعب  يخرجون  ال  أطفايل 

ر األطفال عىل أوالدي ألنهم سوريون،  يف صغري، لكن ألسباب أخرى.. يف تركيا يتنمَّ

أطفايل محرومون من اللعب داخل املنزل تجنُّباً إلصدار ضجيج قد يزعج الجريان.. 

لدى  أتراك  أطفال  يطلقها  مؤذية  عبارات  وأتجاهل  أصمت  مضطرَّة ألن  أيضاً  وأنا 

مروري يف الحارة، ملجرد أنني سورية.

لكن املشهد ليس قامتاً هكذا طوال الوقت، هناك أيضاً من يساعدين، إن كان من 

خالل خدمات دعم نفيس، أو جلسات عالجية تلقيتها يف مركز ”العائلة“، يف هذا 

املركز وجدت الدعم الذي جعل من حيايت أفضل.. وجدت العائلة التي خرستها، فلم 

أشعر أنني يف مكان غريب عني، مركز العائلة، أو كام أحب أن أسميه ”منزل أهيل“ 

مينحني الحنان واملحبة واالحتام.

صحيح أن هاتفي رُسق، وخرست صور جثث عائلتي.. لكن بالرغم من صعوبة األمر، 

أظن أن ذلك رمبا قد يساعدين عىل نسيان صورهم املشوهة التي الزمت أحالمي، 

رمبا أستعيد يوماً ذكرى عن لحظة سعيدة قضيتها معهم مبالمح وجوههم الكاملة!. 

تضعفني..  ولن  عقيل،  الصدمات  توايل  تفقدين  لن  رمبا  املحن،  تلك  سأتجاوز  رمبا 

سوف أطوي ذاك املايض يوماً ما، وأنال الراحة والطأمنينة والفرح الذي سعيت إليه 

دوماً، وأمنحه ألختي التي تبقت يل يف هذه الحياة، وألطفايل.




