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	السلسلة/الموضوع الرئیسي حكواتیات: المجال العام

17-PS-002	
 

 رقم األرشیف

 عام (ال حاجة إلذن خاص)
	

 األرشیفنوع 

 دالل البزري
	

	الحكواتیة

 حزیران 1952
 

 تاریخ میالد الحكواتیة

بیروت، ٢٠١٧أیار  ٢٠السبت   تاریخ ومكان المقابلة  
 

تتذّكر البزري طفولتھا حیث ُوِلدت في السنغال وعاشت في المغرب، وتسرد دالل 
حبھا للغة العربیة وللقراءة. تنظیم في الجامعة. تتكلّم عن ومدرستھا والعودتھا الى لبنان، 

ا من خالل وعن دورات التدریب العسكریة التي شاركت فیھ المظاھرات عن وتحكي
وعن إنشاء التجمع  تكلّم عن التقسیم الجندري في المنظمةتمنظمة العمل الشیوعي، كما 

ة لمد خطف ابنھا وحادثة، تجربة الحبس، وتجربة الزواج . كما تتذّكرالنسائي الدیمقراطي
وأخیراً تخبرنا كیف تقضي یوماً عادیاً من حیاتھا .ساعة ٤٨  

 
 
 

 

 ملخص التاریخ الشفوي

حائزة على  -دیمة قائدبیھ ھي من مؤسسات ورشة المعارف ومدیرة مشروع الحكواتیات
	 الدكتوراه في دراسات النساء والجندر والجنسانیة من جامعة والیة اوھایو

	معلومات عن الباحثة

 ھند یونس
 

 التفریغ

 
 

 الترجمة

 -اللغة العربیة -كورنیش المزرعة  -نیسان ٢٣ساحة  -البربیر -بیروت -صیدا -السنغال 
االتحاد  -طرد من المدرسة -منظمة العمل الشیوعي -أیار ١٥مظاھرة  -مظاھرات

تدریب على  -سرائیلياإلغزو ال -كلیة التربیة -الجامعة اللبنانیةفي الوطني للطالب 
 -زواج -٦٩مظاھرة ال -مخفر -التجمع النسائي الدیمقراطي -لحرب األھلیةا -القتال
االنتفاضة الفلسطینیة  -دنیا الدین والدولة -كتابة -روایات -خطف  

	

 الكلمات الداللیة
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Rights of Ownership  
for the Storytellers Project 

 
The Knowledge Workshop holds full or co-ownership of all items that it archives and 
publishes. Recordings published on the Knowledge Workshop website can be used only for 
cultural, educational and non-profit purposes, and never for commercial purposes.  
To use the material on our website, including oral histories and their related images, but we 
ask that you always reference the Knowledge Workshop with: Storytellers’s name, 
interviewed by Researcher, Date, The Storytellers Project, the Knowledge Workshop, Beirut, 
Lebanon, page number. [Ex. Nazik Saba Yared, interviewed by Deema Kaedbey, 2017, The 
Storytellers Project, the Knowledge Workshop, Beirut, Lebanon, pp 12.] 
To use the items held within the Knowledge Workshop, you can come to our office in Furn 
El Chebbak and fill out a permission form. You can use these items inside the Knowledge 
Workshop space, but we request that you consult with us on which items you can use. Some 
of these items require permission from the storytellers before being used.  
 
 

 
  ملكیةحقوق 

 لمشروع الحكواتیات
 

صفحة االلكترونیة اللورشة المعارف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على 
لورشة المعارف یمكن استعمالھا فقط ألھداف ثقافیة وتثقیفیة ال تبغى الربح، وال یمكن استعمالھا ألھداف تجاریة تبغى 

 الربح. 
التنویھ بورشة شفوي والصور المرافقة نطلب منكم لكترونیة، من ضمنھا التاریخ الالستعمال المواد على صفحتنا اال

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
حكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ، مشروع ال٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 

] ١٢لبنان، ص.   
إلستعمال المواد الموجودة في ورشة المعارف (الغیر متاحة على صفحتنا)، یمكنكم القدوم الى مكتبنا في فرن الشباك 
وتعبئة استمارة الطلب. یمكنكم استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألكم ان تستشیرونا عن أي مواد 

مكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا. ی 	
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 ؟دیما: اول سؤال راح یكون، اسمك، تاریخ والدتك، وشو بتشتغلي
 ، بشتغل ھلق كاتبة وباحثة بنفس الوقت1952حزیران  14دالل البزري: اسمي دالل البزري، خلقت بـ  -00:00:05

 ؟بلبناندیما: خلقتي 
 : خلقت بأفریقیا بالسینغالبد. -00:00:25

 ؟دیما: وقت اللي خلقتي من مین كانت متألفة عیلتك
: كانت متألفة من امي، كانت مطلقة قبل ما تتزوج ابي وجایبي صبي وبنت، ولما تزوجت ابي، انا كنت بد. -00:00:34

اول وحدة، یعني انا البكر ومش البكر بنفس الوقت، البكر بالعیلة الثانیة، ومش البكر اذا اخدتیھا بشكل موسع، النھ بالنسبة 
 المي في صبي وبنت. 

  ؟ممتدة بالسینغالدیما: خلقتوا بعاد عن العیلة ال
 .: خلقت بالسینغال انا واختي واخي، وبعدین لما رحنا على المغرب، خلقت اختي ولما رجعنا على لبنانبد. -00:01:08
 یعني 7نحنا خمس والد، اذا بتزیدي االثنین االوالنیة صرنا  . یعنيخلق اخي

 ؟دیما: السینغال بتتذركریھا
 السینغال، بتذكر اني انا كنت ببیت: ایھ بتذكر شوي من بد. -00:01:29

 ؟بتتذكري البیتاوكي. دیما: 
كره، بس ھیدا اللي بتذ .ضھرواعم ابكي النھ اھلي  ، كنت: ایھ بتذكر البیت، وبتذكر انھ كنت بھیدا البیتبد. -00:01:38

ھني بیحكوا ھیدا  ،األوضةا على انھ لما رحنا مشوار علي لیبیریا، ایھ قعدنا بلیبیریا فترة، فات حیة ثعبان بو بیرواھني بس 
كنت  . بس انا بقول انھ كنت مش شجاعة،كنتشجاعة (توضیح) إلدیش انا  illustrationالشي اھالتي، لحتى یعملوا 

 مجنونة، كنت ما احسب ابدا االخطار، بعدین بدك كفي االقامة والبیت؟
 دیما: ایھ

 6سنین، عشت ھونیك بالمغرب  10: من بعدھا كان عمري اربع سنین رحنا على المغرب، لصار عمري بد. -00:02:36
 CTM companie Marocaine deسنین، عشنا ببیتین بالمغرب، بیت بشارع مني مذكرة، وبیت ببنایة اسمھا 

transportنا حت ویحكوا معنا، ولما یعرفوا انھ نح، وھیدي البنایة تحتھا في الشركة النقل المغربیة، كانوا الناس یتجمعوا ت
صاروا  ر وھلقلبنانیة، یحكوا عن فیروز، یحكوا باعجاب عن لبنان، وما بیعرفوا عنھ إال فیروز، اكید ھلق الموضوع تغیّ 

ً  configurationیعرفوا، الیسا، وھبي، ومدري ایش، تغیر الـ   ( الترتیب) الفنیة تماما
 نقلتوا شو كان والدك یشتغلدیما: لیش خلقتوا بالسینغال، وت

: والدي ھو ابن رئیس بلدیة صیدا، سعید البزري، الحاج سعید البزري، كان ھو المفترض الوریث تبع بد. -00:04:04
فخسر   --اشترك بشراء السالح من جیبتھ للفلسطینیة فخسر 1936الزعامة بالعیلة، لكن ابي باالضرابات الفلسطینیة تبع 

 اخده علیھ واحد كمان من بیت ھو كبیر وخسر كل شي، فما كان قدامھ إال انھ یروح على افریقیا، یليقرى، كان مالك كتیر 
ت التجارة، وغني مرّ یشتغل تجارة وعانھ وراح لھونیك على اساس  .البزري، اخوه لنزیھ البزري، النائب، نزار البزري

سنین  6ورجعنا رحنا على المغرب. بھل . باالخر خسرو .مثل اھل صیدا ساذجكتیر ھونیك، كان كتیر شاطر، بس كمان كان 
امي فتحت مطعم وعشنا امي الصبح بتروح على المطعم وبتطبخ وبتساوي ومدري شو، وبعد الضھر بتجي بتحمم وبتلبس 

 تستقبل. ابي كان یروح ویجي بھیدي االثناء كان عایش بلبنان النھ امھ كانت عم بتموت وما لحتالة وبتكون باحسن شیاكة
كان یعبدھا المھ. ومن بعدھا خلص على اساس انھ االوضاع تحسنت شوي، فجینا نحنا بالباخرة، رحلة  --كان بده یتركھا

لى لباخرة اسمھا لیدیا، االو --الباخرة ھیدي من كازابلنكا على بیروت، وتوقفنا بمرفأ نابولي، وانتقلنا من باخرة اسمھا 
ة، الموانئ، ما بتقدر تستقبل سفن عمالقة، فانتقلنا لسفینة لیدیا اللي كانت كتیر بائسامیركانیة فاخرة عل اخر ما بتوصل على 

على مضیق جبل طارق، وبلیدیا رحنا باالول على االسكندریة،  constitutionبس نزلنا على نابولي ونزلنا قبلھا لما كنا على 
انھ صدمة الفقر والزحمة والغبرة بالمرفأ تبع االسكندریة، وبعدین جینا على لبنان، لما  --وكان المشھد بالنسبة لي كتیر قوي 

وھلقد رسخ بذھني، بتعرفي  اقتربت الباخرة من لبنان، وھیدا منظر رسمتھ مع انھ انا مني رسامة، بس المنظر ھلقد قوي،
)، وھیك صار فیني، المنظر كان بالفجر والشمس لونھا le coup de foudreشو یعني وقعت بغرام لبنان، من اول نظرة (

زھر، الشمس عم تعطي لون زھر للسما، السما لونھا زھر والشمس عن تطلع شوي شوي، وانت من الماي عم تشوفي تالل 
لثانیة، كان خضرا مش مثل ھلق، ھلق اكلوھم، اكلوھم للجبال، اكلوھا ببطنن الجبال، قد ما فوق بعضھا وحدة اعلى من ا

سرقوا وعملوا وساووا، وقتھا نزلنا من الباخرة وعرفني ابي على ابن عمي، بس ما كنت افھم وال كلمة عربي، من اللي كانوا 
ائس، واتعلمت عند الراھبات، سان جوزف، ومن عن یحكوھا، ورحنا على صیدا عشنا سنة ببیت جدي، كان البیت كتیر ب

 بعدھا نقلنا على بیروت على ھیدا البیت اللي بقیت فیھ امي لحد ما ماتت، بكورنیش المزرعة، قریب لھون
 ؟دیما: بعده الكن البیت

 : ال ھو ایجار كانبد. -00:08:44
 دیما: شو اول ذكرى لك اقدم ذكرى
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قفة على الشباك عم ابكي النھ اھلي راحوا، وبفتكر ھیدي اساس احساسي بالخوف : بفتكر عم شوف حالي وابد. -00:08:58
من التخلي، التخلي العاطفي، واللي بترجمھ انا دایما بھوس انھ شي یضیع مني كل الوقت، خصوصا اثناء السفر، یعني انا 

صیر بعمل ھیك، ھلق شوي عقلنتا یوم، وبروح على المطار قبل خمس ساعات، وب 15لما بدي سافر بجن، بنزل الشنطة قبل 
ساعات محترمة  3بروح قبل أل صرت یوم، وبدل خمس ساعات  15ایام بدل  4بطلت جن، ھلق صرت بنزل الشنطة قبل 

 اكثر
 ؟دیما: اول مدرسة رحتي علیھا بلبنان ھي الراھبات

ومن بعدا رحت على ثانویة مدام  .ھوببیروت كما عند الراھبات، كنت الراھبات االنطونیات، لحد البروفیایھ، : 00:09:57
من ھول المدارس الخاصة، ھیدي كانت یعني وبعدین درست بمدرسة  .اول ثانوي زعبتني اخر السنة secondeعون، بـ 

 centerبعدین رحت على  .كانت مش ناجحة ابدا كمان .براس النبعالحسینیة، اسمھا اسوء سنة لي، البكالوریا، 
pedagogique. ھیدا الـ center pedagogique ما  .النھ كنت فرنكوفونیة كتیر والعربي تعلمتھ تباعا ،كنت متناسبة معھ
یعني اول ما بلشت وحطیت براسي انھ بدي اتعلم عربي، كان انھ لما یجیبوا جریدة النھار على البیت،  .تعلمتھ بالمدرسة،

 أقرا، قولي قصتي مع العربي كمان قصة طویلة  كنت اخد الجریدة اقراھا من اولھا الخرھا وشم فھمانة شي، بس بدي
حسیت انھ بلشتي او انت قلتي صرتي تتعلمي عربي النك كنت  --فیني اسألك عنھا ھلق --دیما: الحظت وبدي اسألك عنھا

 --تشتغلي مع ناس
كي نھ نحنا منح: ھو الحافز العمیق لتعلم العربي والتمسك بالعربي واالستیاء من انھ في شي بمیزنا ابد. -00:11:23

وكان في شي طبقي بالموضوع، النھ اللي كان عم یتمسخروا  .مثل الفرنساویة، وانھ، ما كنت حبھ ھیدا الشي ابدا اويفرنس
نا فرنكوفونیة ا . یعنيعلى الناس اللي ما بیعرفوا فرنساوي وھین بیعرفوا فرنساوي من طبقة اعلى، بس انا مش من طبقة اعلى

فكان عندي ھیدا الشي وكان اكید اكید عندي حبي البي یلي  .فونیة الباقین، یلي ھي والد طبقاتصحیح بس مش مثل فرنكو
زني اكثر واكثر اتعلم عربي. لما صرت بالمنظمة، وصرت انھ بدك تناضلي بحب عبد الناصر وبحب فلسطین ھو كما حفّ 

ان كل تمرین تبعي ھو انھ الكلمة الفرنساوي ، كممدري شو ھو تحكي مع الناسبدك الفالحین وبدك تروحي عند مع العمال و
العربي، جزء من تعلم  aprentisageاللي ما اعرفھا بالعربي اتوماتیكیا اسأل شو معنى ھیدي الكلمة بالعربي، ھیدا جزء من 

طالة بوشافني انھ شبھ  ،لما كنت عند الراھبات، وقعت على استاذ اسمھ عاصي عاصي انھ الجزء الثاني ھو .اللغة العربیة
تب ویعملي فصرت اك .تبرع انھ یعطیني دروس الكتب، علمني اكتب بالعربي، تبع العربي، فإجا لعنا على بیت coursبالـ 

 .(خطوة) stepیعني ما بعرف قدیش ھیدا االستاذ فضلھ علّي كبیر، ھیدي  .امالء، اكتب وامالء، بس ما یعملي شي تاني
البیان الشیوعي  كنا نجي نحط .بالمنظمة، كتبت انا ھیدا الشي بالكتاب، كان في خلیة فرنكوفونیة، النس اللي ما بیعرفوا عربي

اقدر اقرأ، بلما صرت  .ي وترجمتھا بالعربي كیف، ھیدا كما جزء من التعلماوي، ونقرأ جملة بالفرنساوبالعربي، وبالفرنس
ات كاركتیرالسھا نجیب محفوظ، مع انھ ما كنت افھم كتیر، بس نجیب محفوظ باوعلى ر ما كنت اقرأ إال روایات عربیة،

)caratere سنة، 12مري لما كان عمن ) یلي بیبنیھا بالسیاقات یلي بحطھا بیشبھ كتیر الروایات الغربیة یلي انا كنت اقراھا. 
قرأ كتیر روایات وكان في دایما روایات ممنوعة كانت  ت .كنت مغرومة بالروایات وامي كانت ھي یلي نقلتلي ھیدا الغرام

اري ، وحدة اسمھا مدام بوفالما قول المي عنھم تقول بعدك صغیرة علیھ --. امي تقليوبتذكر كتیر منیح، كان في روایتین
اسرق.  طبعا كنت فھول ممنوعین،  D.H Lawrence.ل   -- El Amante de Lady Chatterlyفلوبیر، وثانیة اسمھا ل
رقھم وحطھم بجیبتي واقراھم بالمدرسة بالصفوف العربي، كما ھیدي سببت لي طرد من المدرسة النھ عم اقرأ مدام اسف

 بوفاري
 دیما: مدرسة عون؟

ایار ذكرى وعد بلفور،  15مرحلة عم نطلع بمظاھرة  stepال عون كان خلص، صرنا بـ  .: ال الراھباتبد. -00:15:02
 المدرسة، فزعبونيطلعتھم من  3ھني مظاھرتین او 

 (تضحك) وكملتي؟من صغرك  ؟دیما: بلشتي من زمان تقرأي كتب
نوعیات قرایة  hobby(الھوایة) تبعي القرایة، بس الـ  hobby: ایھ بحب كتیر اقرأ، انا شغلي القرایة، والـ بد. -00:15:08

حداث بقرأ كتیر جرائد اجنبیة لحتى تابع االبقرا كتب عن موضوع بحثي. مختلفین تماما، بحب اقرأ روایات، انا الني باحثة 
مقاالت اسبوعیة، ھلق وقفت، وصرت عم  3اكتب  باألولاكتب موضوع سیاسي، النھ بكتب موضوع سیاسي، كنت واقدر 

 یال یا شطورة .يناتمعھ بموازاتھ. صرنا بمحل  paralleleاعمل بحب باكتب مقال واحد وعم 
 ؟نزلتي علیھادیما: فینا نرجع على اول مظاھرة 

 ،67رت علّي كتیر، لدرجة اني بكیت، ھي لما بحرب الـ اول مظاھرة اثّ  لیكي .: اول مظاھرة نزلت علیھابد. -00:16:13
الخط العام تبع  --المزرعة یعني كیف انا ھلق بیتي متراجع شوي عن .واھلي عایشین بالمزرعة ،سنة 15كان عمري 
لما اعلن عبد  67حرب الـ بف وتحسي فیھا.اھلي كان متراجع بس اقل، كنتي بتقدري تشوفي اكثر المزرعة  تالمزرعة، بی

الناصر انھ ھو فشل بتحریر فلسطین وانھ ھو بده یستقیل، النھ سبّب باحتالل الراضي مصریة اضافیة طلعت مظاھرة باللیل 
ة على االطالق، وكلھا عم تقول ناصر ناصر ما تستقیل، من وكانت قبل ما توصل لعنا ھدیر، مثل ھدیر وكثافة ال معھود



 ورشة المعارف

٣فرح، الطابق بنایة أنطوان   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
	

5	

وقتھا انطبع بذھني حب المظاھرة الصاخبة والجماھیریة والغاضبة وغیر مظاھرة بالنسبة لي ما كانت مظاھرة (طبعا ھلق 
). ھلق اول غیرت رأي حتى ھودي المظاھرات امرار ما بوافق معھم، ما بھف لھم قلبي مثل ما كان باالول یھف لھیك حركة

 ھرنا من مدرسة عون وھي سببت لي بمشكلة مع الراھباتضمظاھرة بفتكر كانت وعد بلفور، لما 
 ھرتيضدیما: بتتذكري شي عنھا، كیف 

كان في صورة غیفارا، انھ نطلع  67: كنا كتیر مجموعات وعم نحكي سیاسة وقتھا كان مش بس في الـ بد. -00:18:03
ح الباب ونمشي ونلتقي بالمتظاھرین الشباب اللي داھرین من ثانویة فرن الشباك للصبیان، ومعنا صورة غیفارا، نطلع نفت

النھ الثانویة وقتھا كانت ثانویة للصبیان وثانویة للبنات، الصبیان حدنا، فنلتقي فیھم ونروح ونمشي، بس بفتكر انا المظاھرة 
 23على البربیر وقتھا اطلقنا اسم ساحة   70فیھا سنة الـ یلي ھیك بالنسبة لي ھي المظاھرة النموذجیة، ھي اللي اشتركت 

نیسان وبقي االصرار على تسمیتھا  23نیسان على ساحة تبع البربیر وبقیت وقت كتیر كبیر اثناء الحرب االھلیة اسمھا ساحة 
كات، كتیر منظمة بلونیسان دلیل واشارة على انھ نحنا الیسار، انھ شوفوا شو عملنا وكانت تظاھرة كتیر صاخبة  23ساحة 

كان في فلسطینیة معنا، كل الفصائل الفلسطینیة، واالحزاب اللبنانیة، منظمة العمل الشیوعي، الحزب الشیوعي، حزب 
 االشتراي، كل االحزاب تقریبا اللبنانیة الیساریة طبعا مش الكتائب، النھ ھولیك بالعكس تماما.

 المدرسة، كیف عرفتي انك انزعبتي، خبروكي؟دیما: فیني ارجع شوي لوقت اللي انزعبتي من 
 تبعي انھ انا مطرودة من المدرسة bulletin(العالمات) وكتبوا بال  bulletin: ایھ بعتوا الـ بد. -00:19:52

 ندیما: راحت امك او حدا یحكي مع
 ): ال ما راحو النھ كانوا عارفین مسبقا، حرام كتیر عذبتھم كتیر عذبتھم، (اوفبد. -00:20:01

 ؟دیما: كنتي شاطرة بالمدرسة
، وكان des zeros: كنت حتى بالجامعة نفس الشي، یا اخد اعلى عالمة او اوطى عالمة، كان عندي كتیر بد. -00:20:16

ما عم یقدروا یحلوھا بس  geometriqueكتیر، وبكل المواد، بالریاضیات كنت اعمل ھیك، حل مسألة  19و 18عندي الـ 
النھ كان عندي بفتكر ھلق منتبھة لحالي ما بقى متل االول، بفتكر كان طاغي علّي المزاج طغیان رھیب، اعمل االمتحان غلط 

سنة،  19، حبلت كان عمري 19مزاجیة الى ابعد الحدود، وبفتكر یلي ھّذب لي ھیدي المزاجیة ھي انھ كوني صرت ام بنت 
ي زوجي متل ما كان یدعوا، انھ یقولوا انھ ھني مع تحرر ولحالي عم اشتغل وما عم یساعدن 20وخلقت كنت على ابواب الـ 

المرأة یعني انا ھلق بقول كیف نحنا صدقناھم للرجال لما قالوا انھ ھني مع تحرر المرأة، شو ھي بیكفي انھ یقول انھ ھو مع 
وبالمحیط تبعھ، انھ  (مركب) لھ عالقة بالتربیة وبالتنشئة complexeتحرر المرأة، انھ قالوا لھ بالمنظمة، في شي كتیر 

مجرد ما قرأ كتاب او قرأ ملخص الكتاب بده یكون مع تحرر المرأة مش ممكن. فالمزاجیة ھیدي، ھلق انا بعد في عندي 
شویة مزاجیة بس صعوبة حیاتي بعد الزواج، الصعوبة الفائقة، وتحملي لكل المسؤولیة تبع البیت والشغل، انا درست انا 

ھي تدفع  شت عن جامعةبلھا، بس بعدین لما تزوجت ما بقى فیھ زوجي یدفع لي بالیسوعیة، فتّ ومزوجة، كنت بالیسوعیة ق
 bac premierمت امتحان بكلیة التربیة ادب فرنسي، مع انھ عاملي علمي بس عملت ادب فرنسي، عملت الـ لي منحة، قدّ 

parti (البكلوریا قسم اول) علمي، وdeuxieme parti  عملتھ ادبي، عملت االمتحان باالدب مع انھ مني كتیر، بس قد ما
 75لیرة ایجار البیت،  75لیرة، كان  250قارئة روایات صرت دفق روایات روایات روایات نجحت، كان وقتھا المنحة 

بصعوبتھا واحساسي  لیرة یبقوا لنا للتصرف، كل ھیدا الحیاة 75لیرة التموین الشھري تبع العیلة، من حفاضات الى اخره، و
بانھ ان المسؤولة عن ھیدا الموضوع ضرب لي طبائع المزاجیة، انضربت على اخر، لدرجة انھ بالسنة الخامسة، بالكلیة 

 (معدل جید) على ماجستیر اللي عملتھا. شو كان سؤالك mention tres bienطلعت االولى، واخدت 
 دیما: فیني اسألك اذا كنت ناشطة ھیدي الفترة

: ایھ انا بالجامعة كنت مندوبة الطالب لالتحاد الوطني لالطالب بالجامعة اللبنانیة، كنت اشتغل باالنتخابات، بد. -00:24:07
ابني عمره  كان صار .وكان الكتائب یدعموني مش السباب سیاسیة، بس النھ كانوا یشوفوا انا الوحیدة بالكلیة اللي عندي ولد

تخابات صوروني وطلعت صورتي بالجریدة، انھ انا حاملي ابني وعم نعد عدد االصوات، سنین، وفي مرة جبتھ معي باالن 3
، ھیدا الشي اللي عم خبرك ایاه عن المنظمة عاملي فصل عن استقالتي، تركي، للمنظمة، وحطیت 81ایھ بقیت بالمنظمة الخر 

ـ  ـ حزیران 82الخلفیات، لیش انھ انا كیف كنت عم فكر وقتھا. ب غزو االسرائیلي للبنان، وانا كان بیتي بالضاحیة، صار ال 82، ب
واول ما ضربت اسرائیل ضربت بالضاحیة، فحملنا حالنا وتھجرنا من الضاحیة، قعدنا بالظریف، من الظریف طلعت 
باالذاعة نداء للمناضلین، نداء المناضلین من جورج حاوي ومحسن ابراھیم انھ الى كل من یستطیع حمل السالح فلیأتي. 

ي كمان كتبتھا بالكتاب الثاني فرحت لھونیك رغم انھ انا تركت المنظمة، قلت لھم وین السالح، صاروا یضحكوا علّي، ھید
ي الموضوع ابداً، دعایة عم یقاتلوا وھو القتال صار قتال فردي بالغزو االسرائیلي اكثر مما ھو قتال مجموعات روحي مش جدّ 

ن تقد ھیدا اللي ادى لخروج الفلسطینیین من لبنان، مش الفلسطینیین، الفلسطینییالحركة الوطنیة والتنسیق بین بعضھا وبع
 المسلحین، بقوا الفلسطینیین بالمخیمات بالشحار والتعتیر

 مة القتال قبلدیما: بس انت كنت معلّ 
 : ایھ، انا تدربت، كنا نعمل دورة تدریب بمخیم، كتبھا ھیدي، بدك احكیھابد. -00:26:46
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 دیما: یا ریت
: اول شي دورة تسلق الحبال والزحف على مدري شو وتفكیك الكالشینكوف وتنضیفھ واعادة تركیبھ، بد. -00:26:58

منظمة العمل  2بعدین التصویب، وأُنشئت وقتھا، كانت المنظمة تبعیتنا حلیفة الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، كانوا 
، الجبھة الشعبیة لتحریر فلسطین بزعامة جورج حبش 2الدیمقراطیة النھ كان في الشیوعي والجبھة الدیمقراطیة، كنا نسمیھا 

عنھا نایف حواتمي النھ تمركس، صار ماركسي، ھي النشأة كانت قومیة، فتمركس ھو، وھو عم یتمركس كانوا  انشقّ 
ترة اللتحموا منظمة ومن بعد ف .نانیینالقومیین العرب اللبنانیین عم ینتقلوا كمان للمركسة فمسوا حالھم منظمة االشتراكیین اللب

وكان منظمة العمل الشیوعي، ھؤالء  70االشتراكیین اللبنانیین مع لبنان االشتراكیین فعملوا منظمة العمل الشیوعي سنة 
وا نالقومیین العرب اللي صاروا ماركسیین، اللبنانیین مع الجبھة الدیمقراطیة لتحریر فلسطین، یلي كما نفس الشروط  یلي كا

قومیین وتمركسوا صار ھیدا التنسیق طوال ھیدي الفترة من الحرب االھلیة حتى خروجھم من لبنان. فبس انا ما قاتلت، 
صحیح كنت مسؤولة عن فرقة مسلحة، بس تفنیصة كانت فیھا دعایة اكثر ما ھي، كما انا كتب بھیداك الكتاب عن انھ كیف 

ن الیساریات عم یتقلدوا مراكز والى اخره، ومش عارفة انھ ھو بالمركز صحافیة فرنسیة جاي تحكي عن انھ كیف النسوا
اللي احتلینا مع الحزب الشیوعي كان في تقسیم عمل واضح بین رجال یمسكوا االدارة والتسلیح والنقل الى اخره وبین نساء 

االھالي  انا شخصیا كنت روح عند مثال، .یكنسوا ویمسحوا ویعدوا الطبخ للمقاتلین، بس بنفس الوقت بیعملوا مھمات خارجیة
اعمل توعیة احكي ضمن مجموعة من النساء عن البرنامج تبع الحركة الوطنیة اللبنانیة لنقنعھم انھ، وكنت اعمل اشیاء تانیة 
كمان، یعني انا كنت روح احمل الكمیون وسوقھ ونروح على االوزاعي نعبي رمل ونیجبھ على المركز ونعبي كیاس لحتى 

 ریسنعمل متا
 ؟دیما: كنتوا تحكوا مع بعضكم عن ھیدا التقسیم باالدوار

: كنا نضحك كتیر كتیر، كنا نضحك وبفتكر ھیدا المزاج تبع الضحك اساس سعادتي، مھما صار ما بقدر بد. -00:30:25
 .نت تعیسةككون تعیسة، ھلق امرار بقنع رفقاتي بال تعاسة، بتصیر التعاسة اتطلعلك تجاعید، خلص وبتصیري بشعة، اذا 

بس الحقیقة انھ كنا نضحك على انھ كیف قاعدین عم نطبخ، طبعا كان في غضب بس الغضب ما كان موجھ للمنظمة، كان 
طبعا بعدین صار في تطور اكتر، وانشئنا تجمع النسائي  .اكتر، كان مشخصن اكثر personaliseموجھ لرجالنا اكثر، كان 

النسائي للمنظمة، المنظمة حاولت تعمل متل حزب، انھ الحزب عنده تنظیمات الشباب الدیمقراطي یلي ھو التنظیم الجماھیري 
والنساء، المنظمة عملت ھیدا الشي، عملت طالب وعملت نساء فأنشئنا التجمع النسائي الدیمقراطي. ھلق انا بعتبره اذا بدك 

اخدنا لھ ة رھیبة عملنا تجمع، ونظام داخلي، وتعملي تصنیف للنسویة بلبنان بتقدري تقولي اآلن مش وقتھا، وقتھا كانت فكر
مركز وبلشنا انشطة مع النساء، ھلق ببیّن تقلیدي، بفتكر النھ جیلھ، الفكرة تبعیتھ انتھت، وتعیّشیھا مفروض یكون بتطویرھا، 

or ،ار متل الیس اذا ھني ما عم یطوروا، مش عم تتطور الفكرة یمكن لھا عالقة باالجیال كمان، انھ في جیل نسوي تقلیدي
 التقلیدي

 ؟دیما: مین كان معلك لما بلشتي بالتجمع النسائي الدیمقراطي
: كان معي وداد حلواني، اللي صارت الرئیسة، وسناء البواب، ونوال شو ھل بتذكر اسمھا ووفیقة اوف بد. -00:32:45

 وال عبود، وداد حلواني كانت منظمة كیف ناسیة اسمھا رفیقة، وكان في سمیرة حمود رفیقة حمود مین نسیت اسم علیتھا ن
 ؟دیما: شو بتتذكري عن ھیدي المجموعة

 : بتذكر عن ھیدي المجموعة انھ انا كنت الصعلوقة بیناتھمبد. -00:33:52
 دیما: كیف یعني

(غیر رسمي) بصیروا ھین اعلى  informellement: في اربعة منھم زوجات اعضاء مكتب سیاسي، بد. -00:33:57
 .منك شأناً، وكان في رفیقة حمود اختھا لسمیرة حمود یلي ھي مرتھ لمحسن ابراھیم یلي ھو امین عام منظمة العمل الشیوعي

نوال عبود مرتھ لفواز طرابلسي اللي ھو كمان قیادي، سناء البواب مرتھ لحكمت العید یلي ھو قیادي وراقیة حیدر مرتھ 
(التجربة) كان فیھا وجھ كتیر  experienceاھیم یلي ھو اخوه لمحسن ابراھیم وھو عضو مكتب سیاسي كما، الـ لمحمد ابر

منح ھو انت عم تعملي شي عم تبني شي وعم تناقشي نظام داخلي حقیقي، وعم تنافشي برنامج وموارد الى اخره، بس بقلب 
ما كانت كتیر موجودة. اول شغلة حسیتھا انھ انا ما  presenteر امراة سمیر فرنجیة ما كانت كتی آن مورانيھیدي الدائرة 

بقدر طیق انھ ما نكون متعادلین بالمعاملة، وھیدا الشي تسبب انھ تركتھم. كان في عضو مكتب سیاسي اسمھ نصیر االسعد 
رفات تنم كان في تصھو كان صلة الوصل بین التجمع النسائي الدیمقراطي وبین المكتب السیاسي لمنظمة العمل الشیوعي، 

عن انھ لھم افضلیة، بالنقاش كونھم زوجات، بینما انا زوجي عضو لجنة مركزیة، مش عضو مكتب سیاسي، فوق ما كنت 
طبعا ھیدي مش صفات ناس بدن یشتغلوا بمنظمة ویقبلوا بشروطھا،  .انا كتیر حادة وكنت كتیر صراعیة وصراحتي ما بتنحمل

ن التمایز شبھ طبقي، النھ ھول متمتعین بنص دین الحرب بانھ مین یجب لھم الغاز ومین كان یزعجني كل ھیدا الشي، وكا
 یجیب لھم مدري شو، بالوقت اللي انا لحالي، النھ انا ما عندي شوفیر الخ

 ؟دیما: كان في رجال یجوا یحضروا اجتماعات
 لسیاسي: ال، ال وال مرة، بس كانت السطوة تبع الرجال على المكتب ابد. -00:36:44
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 ؟دیما: كنتوا تقدموا تقاریر لھم
 : ایھ لنصیر االسعدبد. -00:36:57

 ؟دیما: كنت مجوزة بوقتھا
 : ایھ كنت مجوزة ومخلفةبد. -00:37:05

 ؟دیما: كیف تعرفتي على زوجك
: تعرفت علیھ انثاء، بالصیفیة انا كنت اشتغل، فرحت بالصیفیة اشتغلت بالبرید بالبلد، اشتغلت شھرین بد. -00:37:08

(محدد ملموس) كنت عضو حلقة وعم  concretبالبرید، عملنا اضراب لعمال البرید، ھیدي بدایة العمل مع المنظمة كشي 
(الفریق) نسوان، شفت  staffلوا اضراب، انا عملت كان اقترح انھ نعمل اضراب، واكتشفت انھ في، والرجال كمان عم یعم

زوجي ھونیك كان عم یوزع بیانات، اللي راح یصیر زوجي، عم یوزع بیانات للرجال عشان االضراب، ایھ ھون تعرفت 
 علیھ

 أصال؟دیما: كیف فتي (دخلتي) عل المنظمة 
بع، وكنت حب انا ورفقاتي یلي معي بالمدرسة، : كنت روح على نادي الرواد، یلي وھو واقع براس النبد. -00:38:09

وا كان في جو حكي یعمل. كنت حب روح لھونیك النھ بقلب ھیدا المكان یلي ھو بیت قدیم (ھلق شالوه وعملھ بنایة كالعادة)
یطة، شع للفلسطینیة، ھیدي اشتركت فیھا كتیر وكاتبة فصل عنھا كمان، كتیر كنت نندوات ویعملوا بالوقت ذاتھ حمالت تبرّ 

 كنت اكتر وحدة جیب مصاري واكتر وحدة طحیشة، یمكن ما كانت منیحة ھیدي الشغلة بس ھیك صار
 ؟دیما: في شي مرة فتي على الحبس

خر مظاھرة لنا قبل الحرب االھلیة، نزلنا مظاھرة من الیسوعیة، مظاھرة كتیر كبیرة بمطالب آ: ایھ، بد. -00:39:20
كلنا طالب وماشي ورانا مظاھرة للكتائب عم یھددونا وبدھم یضربونا والى اخره وصلنا  سیاسیة مش مطلبیة طالبیة بس كنا

ا، شو متعتي انا راشق السلطة، كنت كتیر اتحمس ان .على البلد كنا بالعازاریة، وصلنا على العازاریة شفنا الشرطة ناطرینا
(فعل) شباب بدھم یسكروا ویعملوا، یال  action (مثیر) الخبریة، جزء منھا لعب، النھ  excitingانھ في مواجھة، كتیر 

منروح منخبطھم، انا وعم خبطھم لقطوني وبلشوا یخبطوني، لما خبطوني صرت خبطھم انا، فلما خبطھم اخدوني على 
 الحبس

 دیما: اي حبس كان
، الشق الشرقي parking قمحل ما في ھلشفتي الشق، على ساحة الشھداء، كان مخفر، یللي : الحبس كان بد.ا -00:40:34

 .كانت طبعا مجوزة ومخلفة ومدري شو يفتت على الحبس ھونیك .من ساحة الشھداء، كان مبنى قدیم مخفر بلدیة بیروت
راح على حبس قالوا لھ شو ھیدي مرتك، الزم اتضبھا الخ شو ھیدي ، اخدوني على الحبس --انا رحت وعرف زوجي انھ
نحن كنا عم نقول فاشیست فاشیست،  .، طالب الجامعة، نكتة بعدھا لھلق بیحكوھاوقتھا عوا علّي نكتةطلّ  .شو عملت فینا

 طبعا حطوني مع .، ففتت على الحبسھابس ھیدا ما صار ھني اخترعو .صاروا الشرطة یزقفوا ویقولوا عني فاشیست
ن نقلوني على بعدی مت لیلة بالمخفر، نبقیت بالمخفر .ومبین انھ ابدا مش حابین انھ انا معھم، مبین شكلي غیر شكل .شرامیط
فقمت سألتھا شو عم تعملي ھون، قالت لي هللا یسطر  .لالعمى انھا شرموطةیعني بالعدلیة قعدوني مع مرا طبعا مبینة  .عدلیة

ت كنت ان ت:قال .قلت لھا انا انحسبت النھ كنت بالمظاھرة، (تضحك) على كل البنات، مثل ما انت انحبستي انا انحبست،
ً  راحت عیطت للسجان وقالت لھ جیب لھا، ھي ؟مظاھرة مبارحبال وفي  .قعدت تخبرني عن الزبونات تبعولھا وباالسماء طبعا

كروز بون جیس، انا بسمیھ ان قالت لھ روح جبلھا كروز دخان، طلبت من السجّ  .واحد منھم بعرفوا، مش ممكن شغلة فظیعة
عدین اجوا ب جاب. كیسینیعني ، تھوبسكوت وشوكوالقتھا (تضحك)، قد ما بیقّرف بس كنا نستطیبھ و(عصیر) بون جیس 

 .،تبع النھاركان وقتھا الرئیس عقل عویط،  .لیرة 100االتحاد الوطني لطالب الجامعة، دفعوا كفالة  ةلیر 100دفعوا الكفالة 
تحددت الجلسة ورحت  .ھرت انا من السجن، بس على اساس انھ في جلسة بالمحكمةضدفع المصاري ووفإجا على السجن 
 ھتفسأل .ما لقیت اسمي، اي ساعة بالالئحة اللي محطوطة انا وعم فتش على اسمي، والزم روح عالعدلیة. انا على العدلیة

، مفكرینك صبي، 9ھني كانوا  .تعي تأكدي بزري ورفاقھ، مفكرینك صبيمبلى مبلى، محامي، قلت لھ وین اسمي، قال لي لل
الباقین صبیان، اللي كتب التقریر مش مصدق انھ في بنت عم بس  ھیكي. تیر، بس تعرفت علیھاكان في بنت ما بعرفھا ك

اعلك، ما بدي احترم القضاء، وكان عندي سنسال ھیك عم بتضرب الشرطي، فحط بزري ورفاقھ. فرحنا على الجلسة، عم 
ي ، اجا اول شرطي، اول ما فات، قال ھناعمل فیھ ھیك، فالقاضي قال بتوقفي علك وبتوقفي لعب بالسنسال، وقفت انا كما

قام القاضي قال سكوت ما بتستحتي انت رجال، انت كذا،  .ھي وهللا ھي اللي ضربتني، ھي اللي فتحت لي راسي قال: سیدنا
 حاميوانتھت كان في م ،ولیش ضربتیھ، قلت لھ النھ ضربني قام عطى شھادة، اتضبضب، اعطى شھادة، ؟كیف بتعمل ھیك
، بنكتة انتھت .وانتھت بھیدي الطریقةویدافع عن الحق، وتدافع عن المطالب الطالبیة الى آخره،  امي بمغاالة):(بصوت المح

 انھ الشرطة عم تصرخ بوجھي انھ انا فاشیست نكتة
 

 ؟دیما: قبل مرة كنت ضاربي ضابط



 ورشة المعارف

٣فرح، الطابق بنایة أنطوان   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
	

8	

 .69وحرقت طیارات بالمطار سنة كنا عاملین مظاھرة على، وقت ما اجت اسرائیل، ایھ، ھیدا : ھیدا قبل، بد. -00:45:07
بس مظاھرة رھیبة، ھودي المظاھرات  .كنت بعدین ما مجوزة، كنا عاملین مظاھرة بدھا تروح على المطار ونعتصم بالمطار

اللي فعال بتحببك بالجماھیر ما عادت موجودة، ھلق عندك جماھیر طوائف، ما في مظاھرة طالبیة مھتمة بشأن سیاسي وعم 
ھالبشر، فبوقفنا الضابط وراه عسكر، وبقول ممنوع تفوتوا على المطار، انا بقول لھ باسم الشعب بدنا نفوت  تقدر تعّبء كل

على المطار، فبقلي، باسم الشعب اسكتي یا شرموطة، انا شرموطة خود كف، من ھیدا الكف بلش الضرب وھربوا وصرنا 
ع المطار، ھیدا التقاطع ھونیك ما كان في جسر، كان في طری -عم نركض مثل المجانین، یلي ھي ھلق الجسر تبع الغبیري

 ساحة، ھربنا وتوارینا عن االنظار. 
ومرة كنت بعرس، من نتائجھا المضحكة فعال في كتیر اشیا طریفة، كنت بعرس والتقیت بواحد بالعرس، قلت لھ بعرفك ما 

ساك ابدا (انثاك) انت بسببك ضربوني على ھیك وجھك مش غریب علّي قام قال لي، كسر سنھ ھو، قال لي طبعا مش ح ان
ضرسي وراح ضرسي. واحد تاني من بیت داغر بطّل عایش ھون، صار عایش بجنیف، عندي صدیق اشتغل فترة باالمم 
المتحدة بجنیف وشافھ، واول ما شافھ قالھ لیش منخارك ملّوء ھیك، قال لھ سأل دالل البزري، انا منخاري من وقت ضربت 

 ضربوني بكعب البارودة على منخاريالضابط قاموا 
 دیما: بھل فترة كیف كانت عالقتك مع اھلك

: حرام اھلي، كانوا یتأبوني، كان بدي مطالبي، انا حرة، انا ما بدي اتجوز متل ما بدن یزوجوني، انا ما بد. -00:48:04 
 19سنة  18تشوفني تفكرني عمري  سنة كنت بھیدا الطول، والعالم 13انا كان عمري  .بدي اتزوج بدون غرام وبدون حب

سنة، فیجیني دفق ھالعرسان عرسان، عریس جاي وعریس رایح، انا لما ارجع عشیة من المدرسة وشوف الضو مضوا 
بالصالون معناتھا في عریس وانھ ھلق بدنا نعمل نقاش والخ، ال كنت صراعیة بس بنفس الوقت بفتكر بالنسبة المي وابي انھ 

س ح ارتاح واخد حریتي، بوني فكر انھ انا لما بدي اتزوج راذا تزوجت وھیدا الدفع اللي دفعوني ایاه خلاتجوز راح یرتاحوا 
 سنة. 25ما بدھا عشر سنین و .طلع الزواج مش ھیك ابدا، من اول یوم ببیّن

 ؟بدك تتزوجيانھ انتي دیما: ارتاحوا لما عرفوا 
ة تجار ومرناس: بس بوقت كان یجیني  .اللي بدي اتزوجھ، النھ طفراني ما حبوا انھ بدي اتزوج ھنّ ھلّق : بد. -00:49:19

طفران  یال.  وكل الوقت رفض، بس انھ خلص،. 15عمري  كان وانا عمره سنة 45 تصّوريایجاني امیر سعودي بس 
یقولوا لي  وقت كانواھیدي الكلمة كتیر قویة النھ كل ال .تك شغل ایدكوعقال بتعملیھ.اوكي انت بدك ایاه، وانت اللي بدك ایاه 

 ایاھا اھالتي، انھ انت من وین ھالعقالت، عقالتك شغل ایدك
 ؟دیما: بقولوا لك انك طالعة لحدا منھم

: عندي من ابي السذاجة ومن امي الطاقة، اھم شغالت عندن، اكید عندن اشیا تانیة بس انا بفتكر عندي بد. -00:50:08
وبتتجنب كل انواع الصراعات، عكسي تماما، وین في صراع یال،  ھلق ال مش اختي بقول عنھا ھي ابي قد ما ھي مسالمة 

متل اول، ھلق ضغط المصلحة، ھلق بشوف مصلحتي، حتى ما بشوف مصلحتي ابدا انھ اغضب ابدا، حتى بفكر بقول اه اذا 
لما تكبري  بھيغضبت راح صیر بشعة، ھیك بصیر بفكر، بتعرفي مع العمر، انتوا بعدكن صغار، مع العمر بصیر تنت

ویصیر یطلع لك تجاعید، بتصیري تقولي كیف بدي اعمل حتى ما یكتروا، بتكتشفي طرق، غیر الكریم، الكریم طبعا 
ضروري، انھ فعال فعال تبحثي عن السعادة، ھیدي كلمة كنت مفكرتھا كلیشھ بس ھي بناء السعادة والبحث عن السعادة بخرم 

انھ تكفي الحیاة ھیك وانت مش زعالنة، مش غضبانة، ما عندك مرارة، انا كتبت  االبرة، ھو یلي بیعطیكي الطاقة على
سنوات السعادة الثوریة ما عندي جنس المرارة مع انھا كانت تجربة بكل المقاییس فاشلة، انك تبلشي باول الطریق عم تبني، 

االساسي اللي صار براسي، صار بـ   cliqueوبدك تستلمي السلطة وتغیري البلد والكون، اللي خالني اترك المنظمة ھو 
لما صار حصار زحلة، من قبل السوریین، وكانوا صحیح القوات فاتوا واشتركوا بمعركة ضد السوریین بس كان  81آب 

في اھالي زحلة وكان الحكي طائفي ومنظمتنا یلي ھي منظمة علمانیة اتورطت وقتھا بالخطاب الطائفي دفاعا عن السوریین 
یدي یلي خلتني اترك وكان متراكم اشیا تانیة كمان بعالقتنا، وبتصورنا للسطلة، بتصورنا التحاد السوفیاتي، ضد اھل زحلة، ھ

كان وقتھا عم یطلع كل الكتب تبع المنشقین الروس واللي بیحكو فیھا انھ روسیا ستالینیة، كیف انبنت وانھ البؤس بروسیا الى 
عا حجم الفساد ال یمكن مقارنتھ بالفساد ھلق، كحجم، كانت كتیر بسیطة، انھ سرقوا اخره، زائد شغلة ثالثة الفساد بالمنظمة، طب

محل، سرقوا انتیكا،  كالم وانھ صار الزعیم تبعنا، االمین العام صار عنده حرس، كان السؤال كل الوقت من وین جاب 
 ابة على ھیدا السؤالالمصاري، نحنا منظمة فقیرة، بدنا نعرف نحنا من وین جاب المصاري، ما كان في اج

 ؟دیما: تغیرت حیاتك بعد ما تركتي
: ایھ تغیرت حیاتي، لما ضھرت من المنظمة، كأني ضھرت من عالم، كانو ضھرت من عیلتي، كان كل بد. -00:54:22

الحیاة تبع الرفاق بواجباتھا وبسھراتھا، والتعامل االجتماعي بیناتھم، والضھرات كانت تصیر معن، فلما ضھرت حسیت 
ـ حالي كتیر وحیدة، وحسیت انھ الزم اعمل شي، بدي اعمل شي، كان براسي   passionوقتھا انھ اعمل دكتوراه، حطیت كل ال

 تبعیتي بالدكتوراه وخلصتھا بسرعة قیاسیة
 ؟دیما: وین
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 8: بفرنسا، شو اسمھا الجامعة االشھر بفرنسا، سوربون بد. -00:55:19
 دیما: باالدب كمان

س انا یة التربیة، ادب فرنساوي، بال، كمان صار معي تطور بكلیة التربیة، عملت انا االجازة تبعیتي بكل  :بد. -00:55:29
وعم اعمل االجازة كنت عم اكتشف اكتر واكتر العالم االسالمي وعم أقرأ عن العالم العربي الخ فما عاد مھتمة ابدا باالدب 

تروبادور اثر الشعر  troubadourصرت مھتمة بالعالم االسالمي واول بادرة كانت انھ الماجستیر  تبعیتي عملتھا عن 
سي على تروبادور، انھ كیف فرق تروبادور، فرق الغنا والغزل الفرنساوي یلي كانو یجولوا بین القرى ویحكوا كالم االندل

عن الحب، جدید كان، على الغرب، ھیدا مستوحى من ھون من العرب یلي ھني ابن حسن االندلسي وكذا ومنھا من بعد ما 
ن شي عن االسالم، الني مھتمة كتیر اكتشف ھیدا الشي اللي ما خلصت، لما بلشت اھتم انھ بدي اعمل دكتوراه راح یكو

، یمكن مات ھلق، طلب مني كثّف كتیر olivet caretاول سنة مع استاذي، كان اسمھ  seminaireبعرفھ ابدا، فعملت 
، انا عملت تيالشغل لحتى كون قادرة بلش اطروحة الدكتوراه تبعیتي عن الحركات االسالمیة ولكن لما عملت االطروحة تبعی

التنظیمات االسالمیة السنیة بلبنان یلي ھني الجماعة االسالمیة یلي ھني االخوات المسلمین، حزب  3االطروحة تبعیتي عن 
التحریر االسالمي وحركة التوحید االسالمي، الجماعة االسالمیة وحركة التوحید االسالمني، مقراتھم واالرشیف تبعھم 

ابلس وكنت بھل اثناء تعرفت على میشال سوران یلي خطفھ، وقتھا، عنده قصة طویلة، بس بطرابلس فكان الزم روم عطر
ھو كان باحث، وانا على ایده تعلمت البحث، یعني ھو اللي، كانا نروح سوا على طرابلس وكان شغلة كتیر طریفة، انھ 

ن و یظمتني من حاجز القوات اللي كافرنساوي مبین كتیر فرنساوي عیونھ زرق، فانا ظمتھ على الحاجز تبع المسلمین وھ
على بربارة بالحكي الفرنساوي وھني ینسبطوا انھ فرنساوي، بس االھم من ذلك كان یروح على طرابلس باالحیاء الشعبیة 

لقاء مع زعیم، كان وقتھا خلیل  entretienالتبانة والتانیة، یقول لي كیف بیقدر الواحد یعمل بحث میداني، كیف بیقدر یعمل 
اوي، شخص فظیع، قتلوه، ھو علمني كل ھول االشیا، استاذي ما كتیر فادني ولما كتبت اطروحة الدكتوراه تبعیتي، عك

عطیتو ایاھا وقلت لھ اقرأ لي ایاه وشوف، من قراءتھ لالطروحة كمان تعلمت اكتر النھ ما بعرف شو اللي وقعني على استاذ 
 یح، بس انا ما كنت صدق، شو عم احكي وین صرناكتیر من tres bienاخوت، كنت شو ما اعمل یقلي 

 دیما: اطروحة الدكتوراه بالثمانینات
 84: اخدتھا بالـ بد. -00:59:25

 ؟دیما: كنت بین باریس وھون یعني
 : ایھ كنت روح كتیر على باریس واخر سنة قعدت تقریبا سنةبد. -00:59:27

 دیما: كنت لوحدك
 د رفقاتي : بباریس كنت ساكنة عنبد. -00:59:31

 ؟دیما: مع حدا من والدك
 بعد ما عملت الدكتوراه  85: ال، كان عندي ابني، بنتي جبتھا بالت بد. -00:59:38

 دیما: یعني عندك صبي وبنت
 : ایھبد. -00:59:47

 دیما: مطلقة بعدك مزوجة
 سنة، حیاة طویلة 15سنة وتاني زواج دام  25: انا مزوجة مرتین ومطلقة، اول زواج دام بد. -00:59:50

 دیما: شو تعلمتي من الزواجین
ري للرجال ھو انھ یكون اقوى مني، ما بقى طیق الرجال : تعلمت انا الرجال اللي ممكن ارتبط، یعني تصوّ بد. -1:00:06

ني م الضعاف والرجال الضعاف بینجذبوا لي كتیر، وانا بنجذب لھم كتیر، وبمارس فكرة انھ انا مني قویة وكل الوقت ال ال
قویة وانھ اسكت وھني یضعفوا یضعفوا، خلص بفتكر فر مرحلة براسي، یمكن ما القیھ لھیدا الرجال، بس فعال یكون اقوى 

ال، عنده قدرة على انھ یطّلع بحالھ وعنده قدره یاخد مسافة من نفسھ،  noمني واقوى مني مش على طریقة رشدي اباظة، 
انھ انا ما بجذبھم لالقویا، وال بنجذب لھم ابدا. لما كنت بالمنظمة كان عندي نفور  ھیدا الرجال القوي بالنسیة لي، المشكلة

شخصي تجاه القیادیین، یعني لما كانوا ینبھروا، نروح على مھرجانات ویقولوا شو ھل محسن ابراھیم ھیدا، انا قلھم كتیر 
 الزم اعجب فیھ الزمسئیل، واستحي من حالي انھ كیف االمین العام تبعنا وانا مش معجبة فیھ، 

 دیما: كنشاط سیاسي بتعّرفي عن حالك ھلق كناشطة سیاسیة
 : ال ابدابد. -1:01:49

 دیما: في شي قضیة بتابیعھا
 3اشھر، اواخر كانون الثاني، حتى من قبل  3: ایھ بتابع كتیر، بتابع النھ مھتمة، انا مرقت بفترة سابقة من بد. -1:01:53

 شغل، خسرت شغلتین كنت عم اشتغل بمحلین وخسرتھماسابیع مرقت بفترة بدون 
 دیما: لیش



 ورشة المعارف

٣فرح، الطابق بنایة أنطوان   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
	

10	

من معاشي، رفضت، قلت لھ ما بشتغل ھیك، فھذه  %40: واحد صرف كیفي، والثاني بدو ینزلي معاشي بد. -1:02:16
) (تواصل contactاالثناء اشتغلت على موضوع بحثي وھیدا المشروع البحثي فوتني على مشروع بحثي تاني وقدرت اعمل 

مع جریدة عربیة لحتى اكتب فیھا مقال اسبوعي یلي ھي العربي الجدید، نزلت اول مقال اول مبارح. بس كنشاط سیاسي، 
یمعنى كل ھیدي المحاوالت انھ دولة  deja vue ،deja vueبتعرفي ھیدا التعبیر الفرنساوي یلي ما لھ مثیل بالعري ھو اللي 

لوا، عندي انا احساس كل الوقت انھ وین شفتھم ھودي، من زمان شایفتھم، ال ال اؤمن مدنیة والغاء الطائفیة وانھ الشباب ینز
بالنشاط السیاسي، مع انھ ما الزم قول ھیدا الحكي، الزم الناس یكونوا نشیطین، وبزعل، بنبسط انھ في حیویة وفي ناس عم 

ت اسقاط النظام السیاسي، رحت على كل تنزل وتجرب الخ، بس ما بحس حالي انھ انا بقدر فوت معھم، مع انھ بمظاھرا
المظاھرات، كلھا واكتر وحدة یلي صرنا نسبح بالماي حتى نوصل، وھیدي ما بعرف لیس رحتھا، بركي كان عندي حماسي 
تجاه الربیع العربي، وبدي قولھ على الطریقة اللبنانیة، وكتبت عنھم بحماس. انا بعتقد ھلق انھ نضالي االساسي ھو انھ اسعد 

دي، انا بكون سعیدة اكتر اذا والدي سعداء، وانھ اقدر عیّش حالي وكون قادرة طلع مصاري اللي بتخلیني عیش وانھ ما وال
كذب على حالي وخصوصا لما اكتب، یعني بفتكر انھ نقلت انا الشغف بالسیاسة، للشغف بالكتابة، بس مش الكتابة لصیر 

 بلة، بقول ما لي خلق على ھالشغالت، كتیر سؤاال، بزھقوني كتیرنجمة، ھیدي شغلة، كل ما یقول لي بدنا نعمل مقا
 دیما: نقلتي شغفك

: ایھ نقلت ھیدا الشغف الني اقدر اكتب شي یفرح وشي یضحك وشي ما بدي قول یزید الوعي النھ انا ما بد. -1:05:34
ات اذا جاز التعبیر، اذا جاز جمعھم، بعتبر حالي اوعى من غیري بس على قلیلة قادرة انقل وعّي انا، یعني من جملة الوعی

 شو جمع وعي، معقول ما في جمع وعي
 دیما: شو اول شي كتبتیھ ونشرتیھ

: اول شي كتبتھ ونشرتھ كان لما كنت بالمنظمة وبقیت اتخانق مع النسوان، وزعبوني من الطالب ومن بد. -1:06:20
القطاع الشعبي، بقوم هللا یرحمھ جوزف سماحة، كان بالمكتب السیاسي بالمنظمة وعم یطرحوا الموضوع تبعي، كیف انھ 

تروح على الحریة، على المجلة، ففتت على المجلة دالل عم تتمرد ھون وھون وعم تخرق القوانین، قال لھم جوزف خلیھا 
الحریة، مع اني ما بعرف عربي منیح، وكنت بلشت ھونیك ترجم، بس بعد الترجمة لما اخدت ایدي ویمكن عقلي على الكتابة، 
كتب مقال سیاسي، كتبت شوي شوي وبعدین تركت المنظمة، ھون اول مقال بتذكره ھو وصف لدكنجي كان تحت بیتنا من 

 یت حب هللا، ب
 ?دیما: شو كتبتي عنھ

: كتبت عنھ شي بطقطق من الضحك، انھ كیف بھیدي الدكانة بفوت بقدر القي فساتین وبونبوني، وكان وقتھا بد. -1:07:40
 في بونبون بقلب زجاج ما بقى في منھا ما بعرف اختفت ھیدي البونبون

 ا؟وبینزلو coinsدیما: اللي بحطو فیھا 
(مزھریة) مسكر بقلبھ بونبون فلت وكان في بزر  vase: اعوذ با� بدك حب هللا یعملھا، ھي عبارة عن بد. -1:08:05

وقدامة وكان في طناجر، مكانس، صبابیط، وكل الدكانة كانت اصغر من ھالغرفة، قد نص ھیدي الغرفة وھو شخصیة، كنت 
دي ھیدا جاري توفیق في عالقة روحیة بیني وبینھ، عمره حبھ بشكل لھیدا الدكانجي، عفكرة انا عندي غرام بالدكانجیة، عن

سنة بخبرني كیف اطبخ الطبخة شو احسن خضرة بالموسم، كنت قلھ دایما اذا الخضرة مش بالموسم ما بدي ایاھا،  80
 الخضرة اللي ریحتھا ریحة برادات ما بقدر اكلھا، ھیدا اول مقال بفتكر كتبتھ وكان اللغة بسیطة

 ؟نشرتیھ شو كان دیما: اول كتاب
: كان اسمھ دنیا الدین والدولة، ھو عبارة عن ابحاث كتبتھا بالفرنسي او  بالعربي، تبع الفرنسي ترجمتھم بد. -1:09:12

مسؤولة  12كنت عم اعمل كتاب ثاني عن  94، بالـ 94. كان الزم یطلع بـ 95للعربي وعملت كتاب، طلع عن دار النھار سنة 
 قیادیة بحزب هللا

 ؟: طلعدیما
مركز البحوث الفرنسیین  ifoیلي ھلق محلھ  cermocكان بحث للـ  cermoc: ایھ طلع، عملتھ بالفرنسي للـ بد. -1:09:51

عملتھ بالفرنسي ما كا لي جالدة ترجمھ للعربي، ما بحب ترجم حالي، ما بحب اقرأ اللي كتبتھ اصال فترجم لي  cnrsتبع لـ 
، كان فظیع ھیداك، وعملت عنوانھ اخوت الظل والیقین، ھیدا الكتاب كمان صدر صدیق لي مات حرام اسمھ حسن قبیسي

 عن دار النھار
 ؟دیما: والكتاب اللي راح یطلع بالمستقبل، اول كتاب

تبعھ ھو انھ یا دالل كتبي ھیدا الكتاب، كل فترة تبعیت الحرب، كل شغلة  concept: ایھن ھیدا الكتاب الـ بد. -1:10:38
(المفھوم) تبعھ واللي خالني اكتبھ ھو الحرب ، والسوریة، ھو  conceptیا، متصلة بالحرب، ھیدا الـ صارت معك شخص

مشاھداتي ومتابعتي للوضع السوري خالني كتیر استرجع الحرب اللبنانیة، فھجمت على راسي الحرب اللبنانیة، وقلت ال ال 
للي بیجوا على راسي وبیعملوا لي ھیك، فطبعا، وقتھا قلت بدي اكتبھا، ما في إال اني اكتبھا حتى اخلص من ھل ومضات ا

مش راح اكتب شي قبل ما اقرأ كل الروایات اللي طلعت عن الحرب االھلیة وكل الكتب التوثیقیة او الشھادات اللي طلعت، 
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قق ساعدني اني د االنترنت، موقع عمل ترتیب للحرب االھلیة باالشھر فوق السنوات رھیب ھیدا كتیر netزائد اكتشفت بالـ 
، راح تضل ذاتیة مش راح تنقل كل الحقائق، بس عل قلیلة شي انا عشتھ، subjectiveمع ذاكرتي، طبعا الذاكرة راح بتضل 

 او على قلیلة انا وعم ارویھ في شي من ذاتیتي عم اسقطھ بدون وعیك، بس انھ ھیدي طاقتنا
 ؟ھادیما: كان في بالحرب تحركات داعیة للسالم، شاركتي فی

: ایھ في، ال ال ما كنت شارك فیھا، مع انھ صدیقتي لور مغیزل، من بعد ما خصلت الحرب وعملنا تجمع بد. -1:12:31
بعز  85ناھا سنة ع، نحنا بلشالباحثات اللبنانیات، اتصلنا بالنساء بالشرقیة وجمعنا المسیحیات بالمسلمات، وعملنا ھیدا التجمّ 

دین الحرب كنا مجموعة نساء عم یعملوا ابحاث بدن یلتقوا ببعضھم لحتى یحكوا عن االبحاث، كانت اجمل الجلسات ممكن 
اللي البسینوا وكیف بدنا نظبط حالنا، الخ، بعدین بالـ  comfinaisonتسمعیھا انھ بین نحكي عن السیاسة وانھ نحكي عن 

لما خلصت الحرب، وناس كمان رجعوا، رجعنا اتصلنا بلور وقلنا لھا بدنا  90ي انخطف ورجعت بالـ انا رحت ابن 85
مجموعة من الباحثات المسیحیات لحتى نعمل تجمع ویكون تجمع فیھ كل الطوائف وھیك تأسست ولور فاتت معنا، كانت 

 نشیطة كتیر بالتجمع
 ؟دیما: رجعتي تركتي

انا كنت مقترحة فكرة الكتاب السنوي واستلمت رئاسة  on and offالعالقة كانت  : ایھ رجعت تركت،بد. -1:13:55
تحریره اول سنة انطلقت فیھ، بعدین انغرمت بمصري، فبدي روح لھونیك على مصر فتركت بس لما كنت ارجع، كنت 

حس انھ مش ھیدا  ھ روح، صرتنحاولت ا 2009شوفن، وارجع احكي معن النھم اصحابي كلھم، لما رجعت على لبنان بـ 
اللي حاببتھ ورحت كذا مرة وبعدین خلص قلت ما بقى اقدر ضیع وقت ھلقد، ھلق عم اشتغل على لفوت على الجمعیة اللبنانیة 

  لعلم االجتماع
 دیما: السؤال ما قبل االخیر، قلتي انھ انخطف ابنك، فیكي تخبریني شي عنھ؟

منیح التاریخ، النھ كنت راجعة من باریس، وكنت عم اسمع، اجتني بتذكروا كتیر  87د.ب.: ایھ بدیسمبر  -1:15:11
طراطیش، انھ، اندلعت االنتفاضة الفلسطینیة وقتھا سموھا انتفاضة الحجارة النھ كانوا الوالد عم یواجھوا االسرائیلة بالنقیفات، 

ن بروسیا ابني كا .قویة كتیر شت مع انھا انسحقت، بس وقفة كانتكانت انتفاضة رھیبة، بعدین عرفت شو عملت، شو نبّ 
برحلة سیاحیة، وتعّرف على شاب من بیت سلوم، بروسیا، قالھ ھیداك الشاب انھ فقیر ومدري شو، وابني ھمام اعطاه انطباع 

دوالر واعطاه البوط تبعھ، ورجع على بیروت، من بعد ما رجع ع  50انھ ھو غني وانھ والده بالكویت وعم یشتغل واعطاه 
ن، انا بكون ضاھرة وبرجع، بسأل البنت اللي عندي، وینھ، قالت لي ضھر بس ما قال لي لوین، وما عاد رجع، بیروت بیومی

بقیت كل اللیل، كل الجرائد تلفنت لھم، كل المستشفیات تلفنت لھم، بعدین تلفنت لواحد قریبي یلي ھو الفضل شلق، ھو بكون 
القطینھ، النھ وقت اللي ضھر كان في حاجز بین مقبرة مار الیاس والكوال، اخو سلفتي، انھ یسأل لي بالمخابرات السوریة، اذا 

حاجز سوري تم تفجیره، انكب علیھ مواد متفجرة، ولقطوا ناس، فانا سألت ھیدا القریب شفلي، فسألھم قالوا ال ما في، تاني 
مكتوب مغلف في بقلبھ تسجیل ورسالة، ویوم، طبعا ما نمت قضیّتھا دخان وقھوة، تاني یوم بیجي لعندي ابي وامي، ابي بجیب 

على القفا تبعھ اشارة جمجمة عالمة الموت، وموجھ لي، الرسالة موجھة لي، بقل لي ابي اجا واحد واعطاني ھیدي الرسالة 
إلك، بفتح الرسالة بالقي كاسیت ابني عم یحكي عم یقلي ماما خطفوني وبدھم فدیة وبقولوا لك اوعا تتصلي بالشرطة، النھ 

كن یقتلوني، وعجلي القي مصاري لحتى یفلتوني، زائد الرسالة موقعة من منظمة الرأي االنتحاري، بتقول نحنا خطفنا مم
الف دوالر، فانا بحمل ھیدا الشریط، قبل ما، البنت الشغالة اللي عندي، شایفة الھرج والمرج والناس  88ابنك مقابل فدیة، بدنا 

لھا ضھر، بتقلي ضھر مع ھیدا، راحت جابت لي الصور، ھو مفرجیني ایاھم وقایل فایتین وضاھرین، بتقول لي شو في بق
لي ھیدا حسن سلوم، وھي سمعت ھیدا الشي، وقالت لي ضھر مع ھیدا الشاب بالصورة، ھیدا حسن سلوم، رحت عند الفضل 

 شو اسمھا شلق، جبت لھ الرسالة طلع انھ بالشركة تبعیتھ، شركة اللي عملوھا الحریري بعد االجتیاح،
 ؟دیما: سولیدیر

 د.ب.: ال قبلھا -1:19:25
 ؟دیما: اوجیھ لبنان

من بیت سلوم والد عمھ بقلن حسن  2د.ب: ایھ اوجیھ لبنان، ھو كان مدیر الـ اوجیھ لبنان، طلع عنده بالـ اوجیھ  -1:19:26
 راح ھو بالدبابة السوریة، .فراحوا سلوم ابن عمكم عمل كذا كذا كذا، اذا ما بتروحو بتطلعوا للصبي بتنطردوا من الشغل

ساعة  48ساعة، بھل  48خطف دام  .ا اخدوا ابني وجابوه على البیتراحوا معھ، نطرھم على مستدیرة الغبیري فاتوا لجوّ 
انا ما نمت بقیت عم دخن واشرب قھوة، راح صوتي، بھل اثناء بعتنا لوالده، ابوه ما كان ھون، بعتنا لھ انھ یجي، اجا والده 

لى بیروت بعد شي نص ساعة كان ابني وصل، والبیت ملیان نسا، بیتنا كان بطلعت الحمام العسكري كبیر ومع ذلك، ناس ع
 روما بالنسبة ليتبعرفھا وناس ما بعرفھا، اجوا یسألوا شو قصة الخطف ھیدي، بس كانت 

 دیما: اخر سؤال عن ھاالیام، كیف بكون یومك، نھارك، كیف بتمضي نھارك؟
 د.ب.: شغل، سباحة،  -1:20:54

 دیما: اي ساعة بتقومي؟



 ورشة المعارف

٣فرح، الطابق بنایة أنطوان   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
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الصبح بروح على المطبخ، الني بكون نایمة ومش معشایة، وعم احلم بالبیضة  5الصبح، عملیا بفیق  5د.ب:  -1:21:01
المسلوقة، بسّكت جوعي وبسّكت حالي، ایھ بكرا راح تفیقي وتاكلي بیضة مسلوقة، بفیق باكل وبشرب ماي سخنة، وبعمل 

ي خلطة سریة عشان حافظ عل بشرتي، بشربھا موز وجوز ولوز، وبقعد بشتغل دغري وعادة كنت اقعد اشتغل للضھر عند
اخد ساعة اعمل ریاضة ھلق مش عم اقدر اعمل ریاضة، عم اقدر اسبح بس،  .بعد الضھر بھل اثناء كنت اعمل ریاضة

رأ الروایات، بس ایامي مش ھیك كلھا، یعني یوم اسبح، بس كنت اعمل ساعة ریاضة وخلص بعد ما خلص الشغل ارجع اق
االحد بدي التقي برفقاتي واحكي معن، بنص االسبوع بقدر التقي برفقاتي الساعة بعد ما كون خلصت ولما یجوا احفادي ما 

 بدي شوف حدا بدي العب مع احفادي، ولما یجي ابني بقعد بحكي معھ كل الوقت ما بعود، یعني ھیك
 سئلة اللي عندي، عندك شي بدك تضیفیھ، بدك تقولیھ؟دیما: ھودي كل اال

 د.ب.: ال  -1:22:28
 دیما: شكرا كتیر إلك

 د.ب: شكرا الكم انكم سمعتوني. -1:22:30
 

 
 
 

 
 
 
	
		


