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تحذير: تحتوي هذه القصة عىل تفاصيل عن التعذيب



أنا من حلب،  عشُت قسامً من طفولتي يف بلدة أخرتين بريف حلب. نحن   

من بيئة محافظة، وأيب شديد التزمت والقسوة، فلم يسمح يل مبواصلة دراستي بعد 

الصف السادس. أمي حنونة تحبني وأحبها كثرياً، كذلك هم أخوايت وأخي الصغري. أما 

أيب فأكرهه، وال أخجل من االعرتاف بذلك. كنُت مجتهدة يف درويس وأحب املدرسة، 

قبلُت قدميه يك يسمح يل مبواصلة دراستي، لكنه ظل مرصاً عىل موقفه، ال يعرتف 

بحقي يف الخروج من البيت. 

الثانية عرشة والثالثة عرشة من عمري، تعرفُت عىل شخص، ملسُت منه حناناً  بني 

واهتامماً ودالالً، وكان يقدم يل هدايا. حني اكتشف أيب هذه العالقة عاقبني بقسوة، 

ملدة  الطعام  من  حرمان  مع  غرفة  يف  حبسني  ثم  عيّل،  ورصخ  وشتمني  رضبني 

أسبوعني، وبعد أسبوع يف الغرفة، انتقل حبيس إىل الحامم ثم إىل مستودع صغري. 

بتغيري  فيقوم  أحياناً،  حبيس  من  وتخرجني  غيابه،  يف  خلسًة  تطعمني  أمي  كانت 

املكان حاملا يكتشف ذلك. 



مل تنته عقوبة الحبس إال حني جاء شخص وطلب يدي بصورة رسمية، فوافق أيب عىل 

بيننا ثالثة عرش عاماً، وكان عمري حني تزوجت  العمر  زواجي عىل رغم أن فارق 

ال  وأنا طفلة  يعيش،  إىل حلب حيث  زوجي  اصطحبني  عاماً، وهكذا  أربعة عرش 

أعرف معنى الزواج ومسؤولياته.

مل يتغري عيّل يشء تقريباً، فقد انتقلت من تحت ظلم أيب إىل ظلم زوجي، فهو شخص 

قاٍس عشت معه حياة صعبة جداً مملوءة باملشاكل واملشاجرات. ومل متض إال عرشة 

أشهر حتى أنجبت طفيل األول، وحني بلغت التاسعة عرشة كان عندي أربعة أطفال. 

ومل يكن لدّي خيار االنفصال عنه، فقد هددين أيب بالقتل إذا فعلُت، وكذلك بالحرمان 

من أطفايل.

يف أواخر العام 2010 تويف زوجي يف حادث سري، فبقيت وحدي مسؤولة عن أربعة 

أطفال، فأهيل بعيدين عني وأخوايت متزوجات كل واحدة يف مكان مختلف، وتخىل 

عني أهل زوجي ألنني، يف رأيهم، أتحمل مسؤولية وفاة زوجي بسبب دعوايت عليه. 

القسوة  غري  منه  أر  فلم  أحبه،  أكن  مل  ألنني  فعالً  عليه  أدعي  كنت  أنني  الواقع 

والرصاخ والشتائم. يف غضون ذلك أصيبت إحدى بنايت بشلل دماغي، األمر الذي زاد 

من عبء مسؤوليايت تجاه أطفايل. 

بعد نحو ثالثة أشهر من وفاة زوجي بدأت املظاهرات يف حلب، وبعد عام إضايف 

فغادر  الطريان،  وبدأ قصف  بيتي.  الحيدرية حيث  منطقة  إىل  الحر  الجيش  دخل 

سكان الحي وبقيت مرتوكة ملصريي مع أطفايل. حتى أختي التي كان بيتها يف الحي 

نفسه غادرت وعائلتها ومل تدعوين ملرافقتهم. وكذلك فعلت حاميت. جميعهم معهم 

أعاممهم  يعرفون  ال  أطفايل  النزوح.  يف  ملرافقتهم  منهم  أحد  يدعوين  ومل  سيارات 

وعامتهم، أصبحوا كاملقطوعني من شجرة..



بقينا أسبوعاً تحت القصف، فلم يبق لدينا طعام أو ماء، وأطفايل يرصخون مرعوبني 

كلام سمعوا صوت طائرة. انسحب النظام من الحي فور دخول الجيش الحر، ومل 

يتوقف القصف بعد ذلك، فلم يكن بوسعنا أن ننام. ثالث سنوات عىل هذه الحالة، 

ومل يسأل عني أحد أو يبدي اهتامماً. ثم بدأ بعض أهايل الحي يعودون إىل بيوتهم، 

ثم ينزحون من جديد كلام اشتد القصف. 

كانت فرتة يف منتهى الصعوبة، عشناها بني خوف وجوع، لكن الرعب األقىص عشناه 

حني سقطت قذيفة عىل بيتنا، ليس هناك كلامت قادرة عىل وصف حالة الرعب التي 

عشناها يف تلك اللحظات. تهدم نصف البيت، تكورنا معاً يف إحدى الزوايا، وأصيب 

لهذا  أملك أي حل  أنني ال  األمر  ابني إصابة طفيفة يف رأسه ويده. أصعب ما يف 

الوضع، وال ثقة يل بأحد ألحتمي به. كنت أتجرأ أحياناً وأتوسل إىل مقاتيل الجيش 

الحر أطلبهم خبزاً وماًء، فمنهم من استجابوا، ومنهم من قالوا إنهم ال يستطيعون أن 

يعطوين شيئاً. لقد عشنا ذل الجوع إىل درجة أنني كنت أطعم ابنتي الرضيعة الخبز 

والشاي كأخوتها، ألنني ال أملك الحليب وال نقوداً لرشائه. 

كانت الكهرباء مقطوعة بصورة دامئة، ويف إحدى الليايل أشعلُت شمعة يك ال يخاف 

أطفايل من الظالم قبل النوم. ال أعرف كيف غفوت، فتحت عينّي عىل إضاءة فظننت 

أن الكهرباء قد عادت، وبني غمضة عني وتفتيح، رأيت النار! البيت يحرتق، أوالدي 

يختنقون، املالبس، األدراج، التلفزيون، كل يشء يحرتق، ابنتي املريضة تختنق، أرصخ 

وأرصخ طلباً للنجدة وال أحد يف الحارة كلّها. وبدأت بإطفاء الحريق بعد إنقاذ بنايت 

الثالث وإخراجهن إىل الشارع، وال من مساعد سوى ابني الذي يبلغ السادسة من 

عمره. مل يكن عندي حتّى هاتف للتواصل مع أحد أو االطمئنان عىل أمي وإخويت.

بيته يف أخرتين. وفرس  الذي اصطحبنا إىل  الفرج حني فوجئت مبجيء أيب  ثم جاء 

يل سبب تأخره يف املجيء بأن النظام قد منع الدخول إىل حلب طوال تلك األشهر 



العصيبة. مل يكن مبقدور أيب تأمني حليب للصغرية من النوع الذي أوىص به الطبيب، 

عملية  إلجراء  اضطرنا  مام  سوءاً،  حالتها  فازدادت  ولبناً،  بقرياً  حليباً  فأطعمناها 

جراحية لها تم فيها قطع قسم من أمعائها املتيبسة. ما أقىس تلك اللحظة حني أراين 

الطبيب أمعاء رضيعتي.

التي  الجحيم  حياة  من  أطفايل  إنقاذ  منه  وهديف  تركيا،  إىل  بسفري  أيب  ميانع  مل 

يعيشونها، وتأسيس حياة جديدة أعمل فيها وأرصف عىل أوالدي. كانت رحلتي إىل 

تركيا ميرسة، جئنا إىل املنطقة الحدودية عىل ثالث دراجات نارية، ودفعت للمهرب 

ثالثة آالف لرية سورية. عىل الطرف اآلخر من الحدود ركبنا سيارة أجرة أوصلتنا إىل 

مدينة مرعش بناًء عىل طلبي. حني وصلنا املدينة، مل تكن لدي وجهة أتوجه إليها، وال 

أحداً أعرفه، فقصدُت أحد الجوامع حيث استقبلني إمامه، وكان رجالً طيباً استضافنا 

استأجرته مبئة ومثانني لرية  بيتاً  أيام وجد يل  بالجامع، وبعد ثالثة  يف غرفة ملحقة 

تركية. 

وجدت عمالً يف محل لصناعة املسابح، فكنت أضم الحبات إىل الخيط. لن تكتمل 

فرحتي بالحصول عىل عمل، فقد تحرش يب أحد أصحاب املحل وحاول أن يعتدي 

عيل، فرتكت العمل ومل أحصل حتى عىل أجوري عن األيام التي عملت فيها. عدت إىل 

البيت وغرقت يف البكاء عىل حظي التعيس الذي الحقني إىل تركيا. حني عرف جرياين 

األتراك مبا حدث يل تعاطفوا معي، وقالوا يل ال تعميل ونحن نتكفل باحتياجاتك. 

وفعالً مل يقرصوا معي يف يشء. ثم وجدت عمالً البني يف ورشة خياطة، وعملت أنا يف 

مطعم، فتكرر معي التحرش مجدداً وتركت العمل مرة أخرى. بعد مرور سنة جاءت 

أختي وافتتح زوجها ورشة أحذية عملنا فيها، أنا وابني، ملدة سنة ونصف، ثم تركت 

العمل أيضاً لننا مل نتفق عىل رشوط العمل.



الذين دخلوا تركيا وسكنوا  للعيش مع أهيل  انتقلت  بعد ثالث سنوات يف مرعش 

يف مدينة قيرصي، حيث عشت معهم نحو سنتني ونصف. وعاد أيب إىل التدخل يف 

شؤوين يف كل صغرية وكبرية. وكانت أمي تدافع عني، حتى أنها طلبت منه الطالق 

بسببي. كل ذلك القهر أدى إىل وفاتها بجلطة قلبية. وحني توفت أخربت أيب أنني ال 

أستطيع البقاء عنده، وغادرت إىل مدينة غازي عنتاب حيث أعيش إىل اآلن. تعلمت 

هنا حالقة الشعر وفتحت صالوناً للحالقة يف بيتي.

تعرفت يف عنتاب إىل شخص أحببته من كل قلبي، أعزب يكربين بعام واحد، طيب 

ومتدين. طلب يدي من أيب الذي اشرتط موافقة أمه، وأمه رافضة يل ألنني أرملة 

ولدي أربعة أوالد. تكررت محاوالته وتكرر رفض أيب وأمه. فاقرتحت عليه أن يتزوج 

امرأة أخرى يك نتساوى، ثم يتزوجني. وهذا ما حدث، فقد تزوج وأنجب ولداً من 

ويرتدد.  مياطل  بدأ  مجدداً،  يخطبني  أن  عام،  مرور  بعد  منه،  وإذ طلبت  األخرى، 

فهددته بالزواج من رجل آخر إذا مل يتقدم هو. وبالفعل تزوجت من شخص ال أعرفه 

كان قد تقدم لخطبتي. فجن جنون األول وهددنا بالقتل وسحب علينا السالح. عرف 

كل الجريان، إضافة إىل أهيل وأهله مبا حدث. أما الرجل الذي تزوجته فقد فضل 

االنسحاب وطلقني يف اليوم الثاين لزواجنا. بعد انتهاء فرتة العدة عاد ليخطبني من 

أيب الذي استمر عىل عناده يف اشرتاط موافقة أم الرجل، واألم غري موافقة! وهكذا 

استمرت عالقتنا بال زواج، ومبعرفة الجميع مبا يف ذلك زوجته األخرى التي وافقت 

عىل ذلك.

من  للظلم  أتعرض  وأنا  طفولتي  منذ  والقسوة.  الظلم  من  طويلة  سلسلة  حيايت 

الجميع، من أيب، من زوجي األول، من أهله الذين تخلوا عن أوالد ابنهم، من أصحاب 

العمل الذين مل يرتكوين أعيش من عميل وأرغموين عىل ترك العمل، إضافة إىل ظروف 

الله قد  إن  بالقول  أعزي نفيس  القصف.  بيتي يف حلب تحت  الحرب ومعانايت يف 



التي قد  الذنوب  يغفر  االبتالء  القاسية ألنه يحبني، فهذا  الحياة  ابتالين بكل هذه 

أكون ارتكبتها يوماً ما.

ابني هو سندي، لكنه تركني ورحل إىل بيت  القاسية يف الحياة كان  طوال رحلتي 

أهيل حني تزوجت وحدثت تلك املشاكل التي سبق وذكرتها. وال تواصل بيننا. أمتنى 

من خالل قراءته لقصتي هنا أن ستفهمني و يعلم أنني تحملت الكثري من الظلم 

ألجله ألنني أحبه.

 أستمد القوة والعزمية من بنايت، فهن محرتمات وطيبات. كلام نظرت إليهن شعرت 

بالقوة، وخاصًة الصغرية، أشعر أن الله ميدين بالقوة من أجلهن. 

كذلك شعرت بالراحة عندما تعرّفت عىل “مركز العائلة” وحرضت جلسات الدعم 

ال  وأنني  خاصة  مرتاحة،  وأذهب  نفيس  عن  وأفرج  أتكلم  أن  استطعت  النفيس، 

مبثابة  الجلسات  كانت  والجريان.  املحيطني  مع  خصوصيايت  عن  أحيك  أن  أستطيع 

الدعم يل، شعرت أن هناك من يقف إىل جانبي، ازدادت قويت ومل أعد أخىش شيئاً.

لن تتحقق العدالة إال بوقف الظلم، إال إذا استطعت أن أواجه الظامل وأقول له أنه 

أفكر  ال  قويات.  يكّن  وأن  مني،  أفضل  ليكّن  بنايت  تدريس  أستطيع  أن  أميل  ظامل. 

من  عانيته  ملا  يتعرضن  ال  كل يشء. يك  الدراسة هي  فالزواج ال يشء،  بتزويجهن، 

عذاب ومعاناة يف حيايت. 

وكام ظلمت، ظلم بلدي، سوريا ال تستحق ما حصل لها من دمار وخراب، سوريا 

تستحق األفضل، شعب سوريا ساهم يف خرابها، أمتنى أن تعود سوريا كام كانت، أن 

نرجع إىل بيوتنا، أن تنتهي الحرب، أن يزول الفقر، سوريا بلدنا، سوريا غّصتنا، ومهام 

حصل، سوريا وطننا




