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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 تعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ الالس

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ٢٠١٧مة قائدبیھ، لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دی

] ١٢لبنان، ص.   
إلستعمال المواد الموجودة في ورشة المعارف (الغیر متاحة على صفحتنا)، یمكنكم القدوم الى مكتبنا في فرن الشباك 

ان تستشیرونا عن أي مواد  وتعبئة استمارة الطلب. یمكنكم استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألكم
	یمكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا. 
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 جونیھ، فیكي تقول لي عن اسمك وعمرك MCCوانا بـ  4:15الساعة  2017ایار  31دیما: الیوم 
 25م.: انا اسمي میالت عمري  -00:00:17

 دیما: شو بتشتغلي؟
 م.: بتشغل كذا مطرح، بشتغل بشركة، بشتغل بالبیوت -00:00:23

 دیما: وین خلقتي؟
 م.: خلقت بأثیوبیا -00:00:35

 دیما: شو بتتذكري، بتتذكري شي عن المحل اللي خلقتي فیھ؟
 م.: ایھ بتذكر (ضحكت) -00:00:45

 دیما: ھي ضیعة او مدینة؟
جیت على مدینة، ما بعرف كتیر، بس بحب ارجع شوف وین خلقت، خلقت بالضیعة، بس انا وصغیرة  noم.:  -00:00:52

 بحب اعرف عن ھیداك
 دیما: من مین مكونة عیلتك

 م.: ما عرفت -00:01:07
 دیما: عیلتك شو فیھا، امك بیّك، عندك اخوات

 م.: عندي اخوات من بیّي، انا امي متوفایة، ومن امي ما عندي وال خي وال اخت، بس انا،  -00:01:14
 ما: لما تقولي عن عیلتك، مین بتفكري، مین بتعدیھم عیلتكدی

 اخواتھا المي، كمان بیّي، بس بحبھم كتیر اخواتھا المي   عندي (غیر واضح)م.: انا  -00:01:30
 دیما: ست وجد وھیك شي ما عندك؟

 ما عندي noم.:  -00:01:42
 دیما: بدي ارجع اسألك عن الضیعة بتتذكري شي فیھا؟

 صغیرة وقت جیت على مدینة كنتارجع شوفھا بس ما بتذكر النھ م.: اه ما كتیر بس بحب ارجعلھا بحب  -00:01:53
 دیما: شو اسمھا؟

 Gojjam Bahir Darم.: ضیعتي اسمھا  -00:02:04
 دیما: وجیتي على المدینة اللي ھي؟

 م.: ادیس ابابا -00:02:12
 دیما: شو بتتذكري عنھا؟

ما أل  Bahir Darھونیك م.: ادیس ابابا، في كتیر، اكید ھونیك كبرت وتعلمت ھونیك، كل شي، بس عن  -00:02:17
 بتذكر، ما بعرف شي

 دیما: شو اول بیت بتتذكریھ
  .المدرسة بتكون امي على البابم.: بتذكر البیت، انا احلى شي عندي ذكرى بس اطلع من  -00:02:36

 ھو كیف شكلھ؟ اذا بدنا نفوت فیھ، شو لون البابدیما: والبیت مثال كیف 
 م.: اه، عنا مثل ما بیقولوا ھون فیال، ھیك مسكر بتفوتي بعدین بتالقي بیت -00:02:50

 دیما: كم اوضة فیھا؟
 ، مع انھ ھیدا مش بیتنا، ھیدا مش بیتنا، ھیدا بیت4 -3م.: كم اوضة فیھا، شي  -00:03:03

 ؟ایاھا، اقدم شي بتتذكریھدیما: شو ھي اول ذكرى عندك 
م.: اقدم شي عندي ذكرى عندي ایاھا، یلي كنت اقعد احكي مع امي، ھیدا الوقت على طول بتذكرھا، بحب  -00:03:26
 اتذكرھا

 دیما: كیف بتتذكریھا؟
م.: مثال ھي كانت متل رفیقتي وكل شي تحكي لي عنھا، وتخبرني شو كان یصیر لما كانت بعمري انا،  -00:03:35

 بتوعیني على كل شي مثل رفیقتي، ھیدا على طول بتتذكره، كل ما یصیر معي شي منیح او مش منیح بتذكرھاو
 دیما: بتشبھك؟

م.: اه بتذكر بالمدرسة، انا كنت كمان قّدم متل اغاني بالكنیسة، اكتر شي بتذكر ھیدا، بكون عنا عشیة، الصبح،  -00:04:05
انا روم ارثوذكس، (غیر واضح) عن كل شي، كل شي بآخر بقولوا ما بعرف، نحنا عشیة بس اكتر شي بیعلّموا، شو یعني، 

منقلّوا مزمور، متل اغاني للكنیسة، انا كنت على طول قّدم، اكتر من مدرسة، بتذكر ھیدا تبع الكنیسة، وبالمدرسة ما كتیر 
 النھ ما كفیت مدرسة، ھیدا ھو

 دیما: شو كنتي تحبي فیھا؟ 
 سة او بالكنیسة؟ م.: بالمدر -00:4:57

 دیما: بالمدرسة؟ فینا نرجع نحكي عن الكنیسة، بس بالمدرسة كنتي في شي تحبیھ وشي تكرھي؟
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 بحب كنت كمل مدرستي بس ما قدرت noم.:  -00:05:05
 دیما: والكنیسة؟ 

ساعة اللي م.: الكنیسة كمان، بس ھون كمان بضلني بس ھون غیر عن ھونیك، ھون فش شغل ما فیكي، مش  -00:05:13
 بدي فّي روح، ھون غیر ھونیك

 دیما: ھونیك كان وقت ما بدك تروحي على الكنیسة
م.: ھونیك كنت صغیرة، بقدر ساعد امي قد ما فّي، مسؤولیاتي اني اتعلم وھیدا انھ ما عندي شي اشتغلھ،  -00:05:26

 فكرمال ھیك بروح على المدرسة بروح على الكنیسة بساعد امي
 دیما: عن بیّك شو بدك تخبریني؟ 

 م.: عن بیّي (ضحكت) متل شو؟ -00:05:47
 دیما: شو بتتذكري اكتر شي؟

 م.: عن بیّي ما كتیر، انا ربتني امي -00:05:58
 دیما: مین الرفیقة االكتر شي بتشتاقیلھا

 وا "حب"م.: اوه في عندي رفیقتي كتیر بشتقلھا، اسمھا "فكرتا" یعني بالعربي بقول -00:06:11
 دیما: اه اسمھا معناتھ "حب"؟

  loveم.: بیترجم للعربي حب، باالنكلیش  -00:06:26
 دیما: شو بتتذكري منھا

م.: اكتر شي بقضي وقت معھا، وبحب ادرس، ما عندي وقت اصال، بقوم الصبح بساعد امي، وبرجع بروح  -00:06:40
 صاحبتي ھیدي ھي، اكتر وقت بلتقى فیھا على مدرسة، وبرجع بروح على الكنیسة، ما عندي وقت روح،

 دیما: ھي بتروح على الكنیسة كمان؟
 م.: ایھ ایھ -00:07:02

 دیما: شو كنتو، كنتو تلعبوا شي؟
 م.: اه، أل، ما كنا نلعب، كنا نروح على كنیسة وبس ھیدا -00:07:06

 دیما: كنتي تساعدي امك بالبیت؟
 م.: ایھ -00:07:18

 دیما: ھي علمتك؟
 م.: ھي علمتي كل شي، اللي تلعمتو منھا بعملوا -00:07:21

 دیما: كان في شي، ھیك كیف كانت شخصیتك؟ كیف ھي شخصیتك؟
م.: ھونیك، كیف كانت شخصیتي؟ انا بحب كنت كمل مدرستي، وبحب اعمل شي، كنت حاطة براسي كتیر  -00:07:41

 ون وقد ما فّي عم حققاشیا، ما قدرت وصلت بس الحمد�، حتى ما لحقت المدرسة، جیت لھ
 دیما: جیتي من اثیوبیا دغري على لبنان

 نعم yesم.:  -00:08:09
 دیما: كیف سمعتي، كیف، شو صار لحتى جیتي على لبنان؟

یعني عندي حل ھیدا ھو،  .فانا كمان قلت خلص بدي روح النھ الزم ساعد اھلي ،م.: شفت بنات عم یجوا مثال -00:08:14
 بعتت صورة، بعتولي فیزا، وجیت، ما رحت على غیر بلد

 قالولك الزم تقدمي عنده؟ محلعلى محل دیما: ما رحتي 
 م.: قالوا لي قدم الصورة، عطیتھم الصورة، بعدین اجت الفیزا، جیت لھون  -00:08:39

 دیما: كنت تسمعي شو بصیر مع العامالت ھون
 ھونیك بیحكوا غیر عن ھون noم.:  -00:08:42

 دیما: اه شو بیحكو ھونیك؟
م.: ھونیك بیحكوا، مثال، نحنا منشوف وحدة اجت ومنشوف تیاب، ما منعرف شو عم یصیر، حتى بس یروحوا  -00:08:55

 لھونیك بتحسیھم البسین عم یفرجونا على تیاب على اللون، بس ما عم بیفرجونا شو عم یصیر ھون، یعني ما راح تعرفي
 إال لتجي لھون وتشوفي كل شي

 دیما: شو حسیتي وقت اجت الفیزا؟
 م.: اول شي انبسطت، بس وصلت لھون، یا ریت ھید الطیارة بترجع تاخدني على بلدي، (ضحكت) ھیك قلت -00:09:19

 دیما: كیف كانت الرحلة؟
اول مرة طالعة من  .رف شي، اول شي ما كنت بعرف عربي وما بعكان م.: اول ما جیت كتیر صعب عليّ  -00:09:31

 شھور صعب كانت علّي، بعدین تعودت 9شي یعني بیتي، من بلدي من كل شي، كان صعب علّي، 
 دیما: ما كان في حدا جایي معك، حكیتي معھ؟

 م.: أل، كان مسّكر عليّ  -00:09:55
 وصلتي على المطار مین لقاكي؟ ووقتدیما: 
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 م.: مدام -00:10:01
 دیما: كانوا مناح؟ 

 م: تأ [ال] -00:10:06
 بدك تحكي شي عن ھالتجربة؟دیما: اوكي. 
 م.: ما عندي مشكلة، متل شو بدك تعرفي؟ -00:10:11

 ؟ن؟ شو بتخبرینادیما: شو بتتذكري بعد عن
 8شھور وبعدین  8م.: انا اول ما جیت كان في ناس، ھني مسلم، حتى ھلق ما بعرف وین المنطقة، ضلیت  -00:10:21

شھور، ضلیت، بعدین امي كانت مریضة قلت لھا بدي سافر، بدي شوف امي، یعني وقتھا كنت ھونیك، البیت  10شھور، 
كان كتیر صعب، سكرت علّي، عذبتني ھونیك، بعدین اجا المكتب اخدني وضلیت على المكتب ھونیك، وقالت لھ للمكتب 

قالت لھ بدي اتشكا علیك، قال لي بدا تشتكي علّي، قلت  بدي ایاھا إللھا، قال بالمكتب بدك تروحي، قلت لھا ال ما بدي روح،
لھ تتشكا علیك، خلّي البولیس یجي یحكي معي وانا بعرف شو بقول انا ما بدي، بدكم ترجعوني على بلدي رجعوني، فھیدا 

ي نشھور على مكتب، عطاني تیكت بمصریاتي، وبعتني، بعت 3الوقت كانت امي عم بتموت فآخر شي، خلص، اشتغلت شي 
وال شفت امي وال شي، وصلت لھونیك، امي ماتت، ما لقیتھا، عصبت رجعت دقیت لھ قلت لھ بدي اجي خلص، ما عندي 

 غیر بیت كانوا كتیر مناحظ، انھ یعني في ھیك وفي ھیك، في ناس كتیر وفي ناس مناحب .شي، رجع جابني على غیر بیت
 كنتي؟ دیما: كنت عو تقولي شي

 م.: أل -00:11:51
 : بأول بیت حسیت ھیدا شي بصیر بس معك؟ او حسیتي انھ في ناس متلك، بصیر معھم نفس الشي؟دیما

م.: في ناس كتیر بصیر معھم النھ، النھ ھي جابت قبل مني كتیر، جابت من الفیلیبین، جابت من، كانوا كلن  -00:12:05
الزبالة اثیوبیة یعني شھور، قالت لي من ھلق ورایح بدي جیب  9انا اول شخص ضلیت عندھا شي  .ھربانین ما حدا ضل
 --ال اذا مثلھا ناس ال .بتقفلھا بحطھا عل الباب

 دیما: كانت لوحدھا عایشة؟
 ھي وزوجھا noم.:  -00:12:31
 شتي تحسي انھ الزم تعملي شي او تحكي مع حدا؟بلّ  متیندیما: ا

عني ما سألتیني او یمكن ما خص ھیدا الشي ما بعرف، بس كتیر یاوف، مثال انا ھلق  --(تنھدت) بدي احكيم.:  -00:12:48
ع طول، خصوصا ھیدي الفترة، بأنھ اثیوبیة عملت ھیك، اثیوبیة عملت ھیك، انا عل طریق عم  ،مشاكلفي عم یصیر ھون 

ل شي انا ما في شي بحقق لي انھ ھودي البنات عم یعملوا او .استحي عم اعمل ھیك، لیس النھ بفكروا كل العالم متل بعضھم
حت وما ما بتطلع، ھلق ھیدیك المرة قالوا دبّ  .لیش على میدیا بتطلع اثیوبیة عملت ھیك واثیوبیة بس بتطلع على میدیا .ھیك

 .بس متل ما بحطوھا للبنت على میدیا، یحطوا كمان الشخص التاني ،ما عم قول نحنا نضاف او ما منعمل شي ،بعرف شو
ال، قالوا ھیدي قتكلت لیس قتلت، لیش سحبت سكین كانت ثم .، یكونوا وضع كلنا نكون على میدیانامش بس یحطوا على وج
 babyكد انھ في ، شو بأbabyانھ في  (غیر واضح)مزلطة ما حدا سأل ھیدي، وبعدین انا ما شفت  تبنت مزلطة، لیس كان

 نبس البنت كانت مزلطة، دم كلھ، قالوا اخدوھا على المستشفى وبعدیت .ما شفت وین راح وما طلعت على میدیا ما شفناھا
 4ورجع مبارح، شو صار عم یحكوا عن بنت اجت من اثیوبیا، صار لھا  .شو عملولھا وّال توفت، مین بیعرف اذا ھي ماتت 

شھور، كنت بخاف، كیف بتسحب سكین وبتقتل زلمي  8انا جیبت لـ  .وال بتعرف شي شھور وال بتحكي عربي 4شھور، 
كبیر، مثال، فبس ھني خلص بیعملوا اللي بدھم ایاه، شو في بوجھم، ھلق بنت ھرباني یمكن منّا ھرباني، یكن حاطینھا بشي 

 --وخلص نحكي اكتر.محل، شو اللي بأكد اذا ھرباني، وھي اللي عملت، فانا بقول انھ ھیدا الشي الزم 
 تبعك وھیكي communityدیما: ایمتى بلشتي تحكي اكتر عن الـ 

(سفارة) حتى،  embassyم.: ھلق ھلق اكتر النھ صار، عم یصیر كتیر باثیوبیا، وبعدین عم شوف ما عنا  -00:15:23
یكون معھ النھ ھو (سفارة) مظبوط، وبحقق علٮت كل شي وقت بروح بولیس عم یحقق مفروض  embassyلیش لو عنا 

بس ما بساعدنا، ھون ھم یصیر كتیر مشاكل وما عم  embassyكرمالنا اجا قعد ھون، او بكون ما في احسن عرفتي في 
یتدخل، نحنا بنات، في كتیر ناس، في كتیر مش عارفین عن والدھم، وال بیحكوھم تلفون، وال شي وال شي، مش عارفین 

 وین ھني، كتیر
 فیھا تحكي عن المكاتب؟(الى الرا)  المكاتب؟ بدك تحكي عن المكاتب؟دیما: قلت لي یمكن 

م.: اكتر شي انا بدي احكي عن المكاتب، النھ المكاتب بطلع مصریات وبس منا ومن ھون، حتى من ھونیك  -00:16:24
یر یھددھا، ب كمان بصدوالر بتعتھا وبتعبي لھا راسھا، بتبعتھا لھون وما بتعرف البنت وین جایي وال شي، ومكت 100كرمال 

وبقلھا انت جیتي لتشتغلي مش، بدك تقعدي او تعملي شي، ایھ بتعرف جایي تشتغل، بس جایي، مش مشترایة بالمصاري، 
ھي جایي كانسان متل كل العالم، مین كان كان اذا عاملتھا منیح، شخص مش منیح بتقدري تغیرھا. حطي حالك محلنا، انت 

شھور كل شي  6شھور  5رفي اللغة، ما بتعرفي البلد، ما بتعرفي ھني شو بیاكلوا شو بیعملوا، روحتي على غیر بلد، وما بتع
جدید علیكي، بدك تتعودي شوي شوي بس ھني شو عم یصیر بھددوھم، بدي اعمل ھیك بدي اضربك، في منھم بیضربوھم، 

ون بلبنان، وال بتعرف برا وال بتحكي سنین ھ 3في منھم ما بیعطوھم مصاري، انا مرة رحت على الكنیسة، بنت صار لھا 
سنین بدك تسافري على بلدك، قالوا لھا، قطعوا لھا تیكت، وما قطعوا لھا تیكت وال شي، قالوا  3مع اھلھا، شو قالوا لھا بعد 
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ا، وال لھا ھیك، دقت الھلھا قالت لھم انا الیوم جایي، اھلھا راحوا ینطروھا على المطار، ھني شو عملوا، تیاب ما اشترولھ
خلوھا تشتري، حملو الكیس اللي عندا ایاه وقالوا لھا حملي الكیس راح ناخدك على المطار، طلعوھا على السیارة، بعدین 
وصلوا على الطریق وقعوا شي، قالوا لھا شیلي ھیدا، قامت نزلت، سكر السیارة وحمل حالھ وفل، وال بتعرف وین وال 

شي اجت على الكنیسة بتعولنا، اذا بتروحي على الكنیسة تبعولنا كل یوم بتالقي  بتعرف ھني شو اسمھم وال بتعرف شي، اخر
شي جدید، فھیدا مین بدوا یحكي عنھ، المكاتب بیحكي عن المصریات وبس، مین بدو یحكي طیب اذا بدھم یشتغلوا مظبوط، 

یدا بیظبط ما بصیر في مشاكل، یحكوا شو في ھون، وكمان عن المعاش یحكوا مظبوط، مش یحكوا شي وبیعملوا شي، اذا ھ
 بس اذا بضلوا ھیك بصیر اكتر

 دیما: ھونیك بغیروا بالمعاش، ما بقولوا شو بدك تشتغلي بالظبط؟
م.: بقولوا، ھونیك بقولوا، حتى انا قالوا لي عندك معاشك ھیك وھیك بس مش متل ما بقولوا بتالقیھ، ھون  -00:19:04

 بتالقي غیر ما بینفذوا اللي بیحكوه
 یما: وكشغل عارفي بالظبط شو جایي تعملي او كما عطوكي اكتر شغل؟د

م.: یییي ، في ناس بتاخدك عند امھا، وفي ناس، مثال، وحدة بتروح زیارة بتاخدك وانت روحي على المطبخ  -00:19:23
 ھیك 

 دیما: ما بتدفع؟
دنا نمشي ھیك، ، بخلصیال ، ضبّیال،بتجلي، انت بتروحي على المطبخ م.: ال ما بتدفع بتصیر تبین وج علیكي -00:19:36

 ھیك عم یصیر ھون
 دیما: من اول ما جیتي كان یھمك انھ تحكي عن ھیدا الشي وتغیري العالم وھیك؟

 ما بدي اسمع ھیدا --میتةیصیر عم النھ كل یوم  ،م.: انا من االول وھلق وعلى طول بدي -00:19:36
 ؟(بالعام) كیف بتساعدي الناس شو اكتر شي بتعملیھ in generalدیما: ك لمحة 

م.: انا كنت جیب بنات، ما عم یجوا، لیش، النھ عم شوف كتیر اشیا، لیس بدي جیبھم وعذبھم، اللي جبتھم وما  -00:20:13
تغلوا بقلھم اشعم اقدر ساعدھم، لیش بدي ارجع جیبھم، كرمال انا استفید أل، ال ما بدي استفید وال بدي جیبھم، قد ما فّي 

 ھونیك وتعلموا
 دیما: كنت تستفیدي وقت تجیبي ناس؟

 دوالر، بس ھلق ما بقى بدي، وما بدي شي، ما بدي یجو بنات اذا ھیك  100م.: ایھ بس یجو بیعطوني  -00:20:40
 دیما: اختك بلبنان؟

 م.: ایھ اختي بلبنان، قدیش صرلھا سنة وشوي، شفتھا مرة -00:20:49
 ك؟دیما: بعیدة عن

 م.: بالمنصوریة منّا بعیدة، بس المدام تبعولھا منّا ھیّنة،، ما بتقبل -00:20:53
 دیما: بتحكي معھا على التلفون؟

م.: مرة، مرة شفتھا ھو كان عید، قالت لي ھیدي مرة واخر مرة، انا بدي بشوف اھلي برا، اختي ھو ما عم  -00:21:04
بنت خالتي كمان، بس حتى ھي ما بعرف وین المنطقة، في كتیر اشیا، في اقدر شوفھا، كیف بدي جیب غیر حدا، في عندي 

 كتیر
 دیما: بیجوا الناس بقولولك شو صار معھم انت شو بتقولیلھم

م.: انا اللي بقدر بعملھ، اذا بقدر ساعدھم بساعدھم واللي ما فیّي، بعطیھم نصیحة وخلص، النھ انا كتیر مرقت،  -00:21:39
اشیا منیحة وفي اشیا بشعة مرقت علّي، انا ما بدي اللي صار معي، فأكتر شي بتمنالھم ببلدھم، یمكن كتیر اشیا مرقت، في 

 انا لقیت محل منیح بس یمكن ھني ما راح یالقوا او یمكن یالقوا احسن مني ھیدا بدھم یعروفا وین بدھم یروحوا
 دیما: فینا نحكي عن االشیا المنیحة واالشیا اللي مش منیحة؟

م.: اه یعني عن المنیح، انا اللي بدي قولھ اذا بخصوص ھیدا یعني مثال وحتى اللي ھون، واللي عم یجوا بحب  -00:22:22
یعرفوا شو المفروض یعملوه وبحب البنات اللي عنا او غیر بلد، بحب یعرفوا شو مسؤولیاتھم، انھ كل واحد اذا بیعرف شو 

اكل وال ھون وال ھونیك، ھلق صایر عن نكره بعض، ییي اثیوبیة، في مسؤولیاتھ، بیقدر یعملھا، یعني ما راح یصیر مش
 مدام قالت ما بدي اثیوبیة، بدي فلیبینیة، بكرا بس یكون فلیبینیة ما بدي فلیبین، ما بدن نصیر ھیك

 شخص ثالث في المقابلة: بدك تحكي عن امك اللي ھون؟ 
كتیر منیحة، لما كنت بحاجة لحدا وقفت حدي، وكان م.: اي في عندي امي، (ضحكت) في عندي امي، ھي  -00:23:13

وراقي مكسور، كان في كتیر مشاكل ویعني ھي لبنانیة ومنّا من بلدي، بس امي التانیة، حتى بعیطلھا امي وھي بتقلي یا بنتي، 
 كتیر بحبھا (ضحكت)

 دیما: بتروحي بتزوریھا دایماً؟
 م.: عطول اكید -00:23:43

 ا بتتسلي؟دیما: شو في اشیا تبعملیھ
 م.: مثال بحب اسمع غنیة -00:23:51

 ؟دیما: شو االغاني اللي بتحبیھا
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 م.: بحب اغاني من بلدي، انھ بسمع ھون كمان بس اكتر شي بحب باثیوبیا -00:23:57
 

 دیما: لشو بتشاقي اكیر شي؟
 الجو، كلھم بشتاقلھم ،م.: بأثیوبیا بشتاق اكتر شي، كل شي -00:24:07
 عن لبنان، الناس الجو كیف ھني غیر عن لبنان؟ غیردیما: كیف 
م.: شو غیر عن لبنان بأثیوبیا یعني؟ شو غیر؟ وقت بكون عید مثالً، نحنا ببیّن انھ في عید، بیلبسوا ابیض یعني  -00:24:25

شربوا مع یھونیك لما یكون في عید بروحوا عند الجیران وبیاكلوا وب .ھیك، بس ھون لما یكون في عید ما بتشوفي شي برا
 بعض

 دیما: وشوب اكتر؟
ھلق جایي شتي النھ  .یمكن بس یكون ھون صیف بكون ھونیك شتي، عكس ھون یمكنھلق م.: ھونیك ھلق؟  -00:24:50

 ھون جاي صیف
 تشتغلي بس كنتيیتعب اكتر دیما: كنت تمرضي اكتر اول ما جیتي على لبنان النھ تغیّر علیكي؟ جسمك كان 

، انھ بصراحة حسیت انا ببلدي الثاني، انھ انا الحمدهللا ،ول بس بعدین البیت التاني منیح، حسیت حاليم.: انھ عط -00:25:11
انھ مرقت كم شغلة بس، بس بالنسبة للبنات غیري، انا بقول ما شفت شي، اذا سافرت على اثیوبیا بشتاق لھون كمان، بحس 

 ، 8اكتر شي، صار لي سبع سنین وبلشت بالـ 
 ھون؟ ثماندیما: صرلك 

 نص عمر ھون (ضحكت) بالثماني،م.: ایھ، بلشت  -00:25:50
 دیما: غیر امك الثانیة، من عندك اصحاب ھون؟

 م.: والدھا -00:25:58
 دیما: والدھا؟ قدي اعمارھم؟

 وكلھم مزوجین 22م.: كبار ھني، مزوجین، في اصغر وحدة  -00:26:04
 دیما: عندك اصحاب من اثیوبیا ھون؟

 م.: ایھ اكید، عندي، بالشغل وھون -00:26:20
 دیما: قلت لي لما تروحي على اثیوبیا بتشتاق لھون، لشو بتشتاقي اكتر شي؟

م.: لھون؟ بشتاق لكل شي، انا یعني ھونیك باثیوبیا ما شفت شي، ما بعرف شي، مدرسة، كنیسة، بیت، ھون  -00:26:32
حت على بلدي ما بعرف ضل ھونیك (ضحكت) كتیر اشیا ما حتى بحر شفت، یعني كل شي بشتاقلھ، ما بعرف، حتى اذا ر

في شي ما شفتوا، كل شي شفتوا ھون، باثیوبیا ما بعرف شي من البیت للمدرسة، ھون شفت كل شي، في كتیر عندي اشیا 
 اتذكرھا ھون

 دیما: بس ھون منسمع عن عنصریة لما حدا بیروح على البحر، كل ما تروحي لمحل بتالقي عنصریة؟ 
م.: ایھ اكید بس انھ روح على البحر، حتى بیسین، ما بتقبلوا، اه اثیوبیة ھیدي سرلنكیة، انھ ممنوع، بس في  -00:27:20

بحر غیر إللنا، بحس انھ إللنا، بس نحنا مننزل فیھ، ھونیك منروح، وھونیك ما منروح النھ نحنا منعرف انھ ما راح یخلونا 
 نفوت ایھ

 ؟دیما: مع مین بتروحي على البحر
 (مجموعة) groupم.: مع اصحابي منروح  -00:27:47

 دیما: فّي اسأل بعد عن االشیا اللي مش منیحة؟ فیكي تحكي عن قصتك، فیكي تحكي عن قصص ناس تانیة بتعرفیھم؟ 
 م.: مش منیحة مثال -00:28:05

 عنف ،دیما: اه ما بعرف عنصریة
ا ھون، مش باللون ومش بالشكل انت انسان، انت انساس منحس م.: ایھ مش منیحة، انا بحب بحب بتمنى یعرفو -00:28:14

متل كل العالم ویعني مین ما كان حتى ھون اللبنانیة بسافروا غیر بلد ما ھیك مثلن نحنا عایشین ھلق ھون مش انھ ما عنا 
ى كل فبس بتمن بلد، واللي في ھون، في كل شي ھونیك، بس الفرق انھ بدنا نغیّر احسن احسن كرمال ھیك عم نجي لھون،

العالم یصیروا متل بعضھم یعتبرونا، وین ما منروح ما یستغلونا، مثال شوفوا علینا مش منیح یقولوا لنا بس یجوا یستغلونا 
 مثال ھیدي الشي مش مظبوط

 دیما: بدي اسألك سؤاالت عن مثال نحنا وصغار كنا نسمع، كانت تیتا تخبرنا قصص، شو بتتذكري قصص من؟
 م.: من بلدي؟ من امي؟ -00:29:30

 دیما: من بلدك من امك من عیلتك؟ 
م.: اه ما بعرف انا بتذكر قالت لي امي في عنا دجاجة صغیرة ستي بتربي، قمت، انا صرت ابكي، بدي ایاھا  -00:29:38

، ي(ضحكت) اخر شي امي حملتھا امي وجابتھا لعندي (ضحكت) بدي آكلھا، كل ما بشوف دجاج بضحك، النھ انت وصغیر
 شو ما بتالقي عن تّمك، انا حطیت دجاجة وھي عم تصرخ على تمي ( ضحكت)، ھیدا اه، بس ھیك

 دیما: وقصص قدیمة؟
 م.: اصال ھیدي قصة قدیمة -00:30:17
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 دیما: قصص ما ضروري تكون عنك، مثال عن عیلتك او عن بلدك؟
 م.: عن بلدي، متل شو؟ -00:30:25

 قصص قدیمة  دیما: مثال قصة فیھا سحر او ھیك شي
سمھا بحر اكبیر وفي كتیر ناس بیروحوا على اثیوبیا وبروحو علیھا، ھیدا  في عنا نھر ایھ، بالضیعة عنا؟.: م -00:30:37

ھیدي كتیر ناس بروحوا مع انا ضیعتي بعد ما شفتھا، بدي روح شوفھا ھلق (ضحكت) ایھ، القدر  --بحر دار—معروفة، دار
 ھا، بس كتیر محل مرتب منیح بتحسي ھیدي شوفیھا على غوغل كتیر حلوةاحكي عنھا اكتر بدي كون شایفت

 دیما: ھو حلو النھ معروف كتیر او في قصص حوالیھ؟
 م.: في قصص حوالیھ وحلو كما -00:31:15

 دیما: شو ھي القصص اللي حوالیھ؟
ك ایاه، في كل شي فكرمال ھیم.: كلھ شجر ومحل مرتب ونضیف، بدك تسبحي في بحر، في بیسین هللا بدك  -00:31:18

 بتحسي ھونیك الجو غیر، في كتیر عالم بحبوا الناس یروحوا زیارة بروحوا في على ھیدا
 ؟دیما: بلبنان مثال في عنصریة في تمییز بین الرجال والنساء، بأثیوبیا شفتي شي اي نوع تمییز بین الناس

ھیدي  . بیقولواابیض، اوه ھیدي فرنجي whiteما في، بالعكس انا شفت بأثیوبیا بس یشوفوا شخص  noم.:  -00:31:53
ھون مثال  بس .بیھتم فیھا، بس اكتر من ھیك ال، في مناطق خصوصي بیعملوا بیت عایشین فیھا، ما في متل ھون ،فرنجي

بصیر في مشاكل وھیك، بس في ناس بعرفھا مزوجین  عم یحكوا،اذا بدا تتزوج مثال اثیوبیة للبنانیة، ییي اھلھ، كذا مرة 
 وعندھم والد ما بعرف في ناس

 دیما: صار لھم زمان مزوجین؟ 
 م.: ایھ في كتیر مزوجین من زمان عندھم شغل ومحالت فاتحیت وعم یشتغلوا -00:32:35

 دیما: عندھم والد
 م.: ایھ  -00:32:47

 دیما: شو فیكي تقول لي عن والدھم؟
م.: عن البنات؟ في وحدة اسمھا تینا، في وحدة اسمھا مارتا، في وحدة اسمھا بیقولوا عنھا تیتي ما بعرف شو،  -00:32:53

 وفي كتیر، في وحدة اسمھا سارة
 دیما: بتسمعي عن عنصریة مش بس ضدھم، ضد والدھم؟

 لھم زمان، صار في والد، النھ صار ھمقابلین .ھني كانوا اول شي كانوا في مشاكل بس ھلق خلص قم.: ھل -00:33:07
 ؟ MCCدیما: بدك تحكي عن 

 م.: ایھ -00:33:24
 دیما: شو بتعملي ھون؟

فاتحین  في النھ انا عندي مشكلة كبیرة باللغة، فلما عرفت ھون .م.: ھون بحب اتعلم كمبیوتر، بحب اتعلم لغة -00:33:26
 بعلموا لالجنبیة وھیك قصص، اول ما سمعت ركضت وجیت سجلت فیھ (ضحكت)

 دیما: لغة؟ اي لغة؟
 م.: انكلیزي -00:33:45

 دیما: صرتي تعرفي؟ شو اسمھا لغتك
 Amharicم.:  -00:33:53

 دیما: وعربي وانكلیزي
قدر اتعلم، مین مصدق انھ القیت فرصة متل اكتر شي ھون كمبیوتر، عطول بقول ایمتى ب ایھ فبحب اتعلمم.:  -43:05::00

 ھي، اجي اتعلم فیھ، وعم اشتغل وبنفس الوقت عم اتعلم، انبسطت انھ القیت
 دیما: شو ھني االشخاص اللي بتلتقیھم ھون؟

 م.: متل شو؟ -00:34:33
 دیما: مھضومین، ھیك شخصیتھم یعني؟

یي بس ما بیكملوا، وفي ناس بیكملوا، في ناس ما بیمشي البنات ھون؟ اصحابي؟ في ناس بیتشجعوا متلي یي  -00:34:35
 مع الشغل مع الوقت تبعولھم وحسب الظروف بس في كتیر ناس متلي ومبسوطین وعم یتعلموا وبعدھم، وبدھم یكملوا اكتر

 دیما: كیف سمعتي عن المحل؟
 م.: سمعت من صاحبتي؟  -00:35:03 

 ھون صارت؟  ة(نشاط) كتیر حلو activityدیما: شو اخر 
  )تضحك( computer testم.:  -00:35:13

 دیما: خبریني اكتر
 قدي  فاكید بدي اعر testالنھ انا بحب اتعلم كمبیوتر، وقت اخدت (تضحك)  -00:35:22

 یعني؟ بینك وبین عدة اشخاص؟ testدیما: عملتوا 
 م.: ایھ (ضحكت)  -00:35:39
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 شي؟ كتردیما: انت طلعتي ا
 ایھ، منیحة (ضحكت)م.:  -00:35:42
 فوق التسعین: الرا شیخاني

 دیما: اه اوكي واو. كحفالت وھیك؟
 انا بحب حفالت واغني بحب، معروفة ھیدي، كل شي بحب، بحب الجو ھیك -00:35:56

 او شي ھیك ھو Ethiopian nightدیما: بیعملوا شي اكتر 
 م.: وین ھون -00:36:07
 دیما: ایھ

 م.: ال ما في  -00:36:08
   discover: راال

عم تعرف كل شي شو في ببلده، كیف بیطبخوا، كیف بلدھم، كیف االغاني  discover، متل nightم.: مش  -00:36:11
 تبعھم، ھیك یعني، منعرفھم على بلدنا وھني بعرفونا على بلدھم

 دیما: بیجوا لبنانیة؟
 م.: لبنانیة أل -00:36:27

 بتحبي تحكي عنھ؟دیما: انا خلصت اسئلتي بس اذا عندك شي 
 م.: أل -00:36:44

 دیما: شكرا كتیر
 
 
 

 
	
		


