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 رقم األرشیف

 عام (ال حاجة إلذن خاص)
	

 األرشیفنوع 

 نازك سابا یارد
	

	الحكواتیة

١٩٢٨ 
 

 تاریخ میالد الحكواتیة

، برمانا٢٠١٧أیار  ١٢  تاریخ ومكان المقابلة  
 

تسرد نازك سابا یارد قصة والدتھا في القدس ودراستھا في القاھرة وذھابھا الى لبنان 
وعملھا في التعلیم باإلضافة الى كتاباتھا المتنوعة. وتسرد قصص من حیاتھا، من 

سجنھا ألسبوعین بسبب مشاركتھا بمظاھرات لحقوق النساء وخطفھا زواجھا، وضمنھا 
 أثناء الحرب

 
 

 

 شفويملخص التاریخ ال

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

 -تعلیم -بشامون -بیروت -جامعة الملك فؤاد -القاھرة -فلسطین -مدرسة األلمان -القدس
 -خطف -حرب -باحثات -سجن -مظاھرات -أقلیات دینیة -مھرجانات بعلبك-اللغة العربیة

كاتبات -تكریم 	 
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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.  
 
 

 
 لمشروع الحكواتیات ملكیةحقوق 

 
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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، فینا نبلش المقابلة. 10:40انا ببیت الدكتورة نازك سابا یارد ببیروت، عم اعمل مقابلة معھا، الساعة  أیار، 22دیما: الیوم 
 اسمك، واختصاصك، وتاریخ ومكان والدتك؟

خلقت بالقدس، من اب فلسطیني، وام  .یاردسابا اصالً، وزوجي  اسكندر ن.س.ي: انا نازك سابا یارد، انا نازك -00:00:22
سنة،  16بقیت بالقدس لحد عمري و .امي من بیت المعلوف المشھورین باالدب (ضحكت)، یمكن ورثت منھا ھالشي، .لبنانیة

انا كبیرة بالعمر، انا كتیر كبیرة، ،  1939وقت ما علقت الحرب سنة النھ كنت باالول بمدرسة المانیة، وانا زغیري، وبعدین
مان النھ فلسطین كانت تحت االنتداب لروا مدرسة االفوقت ما علقت الحرب العالمیة الثانیة، سكّ  .سنة (ضحكت) 89عمري 
سان  ،اتعلى مدرسة راھب بیّيبعدین فوتني ،وماني، وعربي وانكلیزيااللقعدنا سنة بالبیت لنتعلم لغة غیر  .البریطاني

ل على كل حا .على مدارس دینیة، (ضحكت) نما بفّوتمضطّرین لوالدي ومن وقتھا حلفت یمین  .جوزف دو ال باریسیون
وبعدین كان عندي دایما  .matriculationماتریكیوالشن  )1:45خلصنا، فتت على فرع االنكلیزي واخدت (غیر واضح 

مثل ما كان كل الفلسطینیة  AUBكان متقاعد وما عنده امكانیة مادیة یبعتني على  بیّين ولك ،طموح كفّي دراستي الجامعیة
(بالمختصر)  brefالخالدي، فـ  ولیدبس لحسن الحظ كان صدیق الحمد سامح الخالدي، اللي ھو ابوه لطریف الخالدي، و .یجو

كان اجتوا من جامعة القاھرة، كانت جامعة فؤاد االول سابقا منحة لبنتین، فلسطینیات، وحدة مسیحیة وحدة مسلمة، اختارني 
انا كمسیحیة والمسلمة یسرى البربري من غزة، لوال ھالمنحة ما قدرت كفّي الجامعة، رحت على القاھرة وانا كنت بدي فوت 

 .ت باالول على قسم االدب العربي القیت انھ كلن ازھریین متزمتین، وانا جاي من بیئة منفتحةادب عربي، بس (ضحكت) فت
نیك تعرفت وانا ھ .حولت على قسم الفلسفة، فكفّیت بقسم الفلسفة الخدت اللیسانسانا ضربت على راسي، دغري  . أناحرة

جواز سفر) الفلسطیني غیر صالح النھ (passportعلى زوجي ابراھیم الیارد یلي ھو لبناني، بس انا كنت ھنیك بـ بالـ 
 .جيإوتركوا االنكلیز اسرائیل، فلسطین سابقاً، وصفّیت بـ باسبور غیر صالح وما قادرة روح و 48.صارت حرب الـ 
، عمل شيما قدر ی ؟شو بعملطیّب كان وقتھا مفتي القدس بالقاھرة، قلت لھ  .على لبنان ونتزوج ھون جيفابراھیم كانو بدو ی

اخدتھا وانا ماني  مؤقت.laisser passerراجعة تعلمي بالقاھرة بیعطوكي  انتِ  جیبي ورقة انك :بالداخلیة ھنیك قالوا لي
فاخدتھا وجینا على لبنان وتزوجنا ھون، وبقیت  .راجعة بس ھیدي المرة الوحیدة اللي اضطریت اكذب بحیاتي (ضحكت)

الني كنت عم اتظاھر لحقوق المرأة شحطوني، ما شحطوني ما جددولي الـ باالول علّمت بمدرسة امیركانیة ولكن وھون. 
contract (القعد) انت رئیسة كأدركق قّدي الفرنساوّي عقلن مفتوح. وقتھا وقتھا بتعرفي صرت فتّش على وظیفة تانیة، .بقى

ي الفلسفیة عربي بس كل دراساتیعلّم عربي، قلتھا لیكي انا مش متخصصة بال نبروتستانت، لویس فیكمان، بدھا حدالكولیج 
لحد ھلق بنات  .سنة بالكولیج، كانوا من اجمل سنوات حیاتي 33قال اوكي، اخدتني ومن وقتھا علّمت  .عاملتھا باللغة العربیة

، اصبحوا اصدقائي، بقى .دخلوا الصبیان 75وشباب كانوا تالمیذي، النھ باالول كانت بس للبنات وقت ما قامت حرب الـ 
واعتبرولي  AUBفتت على  .اثناء كنت عم حضر بنفس الوقت باالدب العربي، بدي االدب العربي (ضحكت)بھل  بس

وقت ما  .،AUBباالدب العربي بالـ  PhD و MAعملت  .وركزت على االدب العربي electivesاللیسانس الفلسفة متل 
التعلیم، كنت معلمة كتیر منیحة الني بحب الوالد وبحب یمكن ما عندي شي منیح إال انا ، PhDتخّرجت باالدب العربي وبـ 

مش محتاجین بالمدرسة نحنا.  PhDاتصل فّي وقال عمھ واحد من التالمیذ سمع عني. كنت علّم صفوف بكالوریا.والتعلیم
ھل  ، قلت لھ لیك دكتور معلوف، اناLAUفي كتار اضطروا یتركوا، تعلي علّمي بـ  LAUومن  75وكانت بلّشت حرب الـ 

(دوام جزئي)  part timeو LAUبلـ  part timeالكولیج كتیر عزیزة علّي، ما بستسھل اترك، قال لي معقول، قلت لھ بعلم 
ھون، باالخر قال لي حاج بقى، راح شاف زوجي قالھ عم  part timeھون و part timeبالكولیج وبنشوف، بقیت   سنین 

، يانت ما بتعرف قدیش انا مبسوطة بتعلیم الكولیج وقدي حضنوني وشجعونتتغنّج، قلت لھ وحیاتك ما عم اتغنّجن ولكن 
علّم وھون  LAUالنھ ما عاد في معلمین كفایة، وبقیت بالـ  LAUبالـ  full timeباالخر اضطریت اترك الكولیج وعلّم 

باالنكلیزي، قلت لھم انا   CS culture studiesصارت المشكلة، في كمان كتار من االجانب تركوا وبدھم كمان حدا یعلّم 
النھ فتحت لي افاق  CS، كتیر انبسطت بالـ CSكتیر منیحة باالنكلیزي ما عندي مشكلة بقى مع االدب العربي كنت عم علّم 

 حضارات وثقافات اللي لوالھا ما كنت راح فوت تفاصیل فیھا
 دیما: متل شو؟

 شو كنت عم علّم، بتعرفي نسیت أتذكر ھلّق ن.س.ي.: متل مثال ت -00:07:51
 وھیك اشیا؟مثالً دیما: مثل عن الحضارة المصریة 

 ن.س.ي.: (صمتت شوي) یا عیب الشوم علیكي، یا عیب الشوم -00:08:09
 (ضحكت) دیما: 

 ن.س.ي.: (صمت) شو كان منھج الـ ھیدا،  -00:08:15
 CSھیك بـ ودیما: انا تعلمت حضارات یونانیة، وفلسفة 

 ؟AUBبالـ  CSستي ن.س.ي.: انت درّ  -00:08:45
 AUBدیما: بالـ 

 تقریبا نفس الشي .It was more or less the same thingن.س.ي.: -00:08:50
 شوي theologieدیما: شوي الدین، 
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 LAUوبقیت علّم بالـ  وھومر.definitely ancient Greek civilizationن.س.ي.: دین أل، ولكن كان في  -00:08:55
ھلق انا شغلي ما بقدر افھمھا، وقت ما  .، صرنا الزم نتقاعدLAUوكفیت التعلیم بالـ  PhDوبعد ما اخدت الـ . 1999 دلح

ن وعنده تجربة عمر بالتعلیم، بس النھ بلغ سن التقاعد، بحطّھ على الرف، ھیدي شغلة ما بقدر Iالواحد بكون ناجح ومتمك
)، بس ما كنت وقتھا خّرفت وال شي، بقى بس بقول لحسن الحظ انھ بكتب، بھل افھمھا، ھلق اوكي مرات منخّرف (ضحكت

والد، بعدین اھتمیت كتیر بالوالد بثقافتھم الموسیقیة، یعني كنت اخدھم على كونسرفتوار،  3اثناء كلھا وانا عم علّم، وعندي 
الكبار كانوا كمنجة،  2ھم، وكانوا الـ (نظریات الموسیقى)، وكل theorie de la musiqueتعلموا نظریات یعني سولفاج و

، فكنت اخدھم على كونسرفتوار لیخلصوا درسھم رجعھم عل البیت. بقول لي مرات االم اللي بتشتغل ما violenceوصغیر 
 علمتھم یسبحوا، كنا ھموبعدین بالصیف اخد .قد ما انا اھتمیت هبتھتم بوالدھا، انا بقلھم وحیاتكم ما بفتكر حدا اھتم بوالد

ساكنین ببئر حسن، وحد المدینة الریاضیة، اخدھم عل المدینة الریاضیة یتمرنوا على السباحة، یعني ما بفتكر اني قصرت 
ھلق ھون لیھ بلشت اكتب، جبران مسعود اللي . بشي من ھل ناحیة، مع اني كنت عم اشتغل، وبنفس الوقت كنت عم اكتب

م تعلمي بما إنّك ععلمت والده بالكولیج قال لي لیكي لیھ ما بتكتبي لي، كان عنده دار نشر، كتب لھا عالقة بالبكالوریا، 
 يس ابو شبكة، ھودي اول كتب، ھو شجعني على انكتاب عن احمد شوقي وعن ابن الرومي وعن الیا تفكتببالباكالوریا. 
 اكتبھم، بكفّي؟
 دیما: ایھ

 خارج الموضوع وّال ن.س.ي.:  -00:11:31
 الكتابات، فایھدیما: كفّي اكید، كنت بدي اسألك عن 

الفكري  ععلى شي كتیر مھم، الصرا PhDبعدین افتكرت انا كت عاملة اطروحیت بـ بقى، ن.س.ي.:  -00:11:42
 والحضاري بأدب الرحالة العرب

 ؟دیما: مین الرحالة یعني
ني وھ .الغربیة للحضارةیعني كانت اول مواجھة لھم  .ن.س.ي.: اللي رحلوا وكتبوا كتب عن رحالتھم باوروبا -00:12:02

كتبوا برحلتھم وشو كان كان موقفھم من الحضارة الغربیة  ھلليبقى اخترت  .اخدت من لبنان وسوریا ومصر وتونسھون، 
 Arab مؤسسة نوفل نشرتھ، وتّرجم لالنكلیزي بعدین .اللي فاجئتھم الى حد، وھالصراع، والكتاب كان كتیر مھم،

Travelers .and Western Civilizationھیدا اللي خالني .ووحضارة الغرب" الون العرببالعربي "الرحباالنكلیزي، و
كان عندي مجموعة دراسات عن شعراء معاصرین البو النواس، بس ما اشتھروا، ما  .االدبي والنقد الفكري للبحثارجع 

جّمعت لھم شعرھم، ودرستھ  .لھم دواوین، جمعت لھم شعرھم، كانوا حماد عجرد، والبھ بن حباب، عبد الحمید الالحقي
النھ عندھم  ،ر.بعدین حماد عجرد ھیدا لحالھ عملتھ كتاب صغی"نواسال يفي فلك اب"ونقدتھ وصححتھ ونقحتھ ونشرتھ بكتاب 

بس انا كل عمري حب الرویات، قلت یا بنت جربي بھل روایة، كتبت فحماد عجرد عملتھ لحالھ. شعر بس مش كتیر كتیر، 
قي ة، فكان مشكلة انھ الاول روایة، كان اسمھا نقطة الدائرة، بس بدك القي حدا، الناشرین عرفوني كناقدة ما عرفوني كروائی

 حدا ینشر لي روایة، باالخر هللا فتحھا بوجي ونشر لي روایتي، وعجبت القراء
 دیما: مین؟
، ھلق انباع اللي انباع وبعدین اتدعى انھ الباقین كلن غرقوا 75ن.س.ي.: ھلق انشرت وبعدین علقت الحرب  -00:14:25

 و كذب ما بعرف، صحیح ابالدیبوت(مستودع) كان حاطتھم  depotبـ 
 ؟، بتتذكريكان الناشر ھو دیما: مین

روایات، نسیت قلك انھ كنت بعدني بكتاب الانطلق اكتر بعدین ھیدا شجعنی .ن.س.ي.: ما بحب اذكر اسامي -00:14:43
خدمتي  شو؟ على ، علىChevalier d’Ordre de Palmes Academiqني وسام یبالكولیج، الحكومة الفرنسیة اعطت

(كلّوا  all the same. قال (ضحكت)، قلتلھم یا عّمي أنا خدمت الثقافة العربیة، مش على علمي الفرنسیةالفرنسیةثقافة لل
 واستقبلوني بالشونزلیزیھ، رئیس الجمھوریة، وقتھا كان شي كتیر مھم ،ودعوني على فرنسا الستلم الھیدي واحد).

 دیما: مین كان رئیس الجمھوریة
نھ ألواحد یعرف،  بس ھین .ما بعرف نسیتجیسكارد دیستانغ؟ وقتھا كان رئیس الجمھوریة؟ مین ن.س.ي.:  -00:15:35
  79كانت سنة 

 ؟كنت عایشة ببشامون وقتھاأل. دیما: 
 مع ھیدا كلھ صرت عضو بلجنة مھرجانات بعلبك.وال كنت عایشة براس بیروت،ن.س.ي.: 

 ما ھیك؟ 1970دیما: 
 1970ن.س.ي.: ایھ  -00:16:08

 ؟كیف فتّي على اللجنة، ھني قالوا لك كوني معنا بالجمعیةشوي عن دیما: خبریني 
عن طریق طالب كانوا باللجنة وكانوا طالبي بالكولیج بروتستانت  .ن.س.ي.: مھرجانات بعلبك؟ (ضحكت) -00:16:19

 كان وقتھا سعاد نجار، هللا وبقیوا حافظین عني ذكرى انا مش بس ادب عربي، انا ثقافتي اوسع من ھیك، فاقترحوا علّي،
 ؟یرحمھا، یا هللا شو كنت حبّھا، اعز صدیقة عندي بتعرفیھا

 )ھأه (الدیما: 
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عن المسرح العربي بالمھرجانات قفالوا لھا عنا استاذة عربي كانت بالكولیج ھیّي مسؤولة  ن.س.ي.: كانت -00:16:58
فتت، اقترحوا اسمي وفتت على مھرجانات بعلبك، ومن قوتھا صرت انا وسعاد  .، ویمكن تقدر تساعدكLAUوھلق ھي بالـ 

 في مھرجانات ما بالشتي وقت ما .رياطوكان في عنا مسرح صغیر على القن اعز االصحاب ونشتغل سوا. صرنا النجار
 .حیات غیر عربيات مسرات مسریحیات عربي، مرّ ، مرّ للوالد ات مسرح دمىاما مرّ  .فوق، نعمل مسرحیات تحتبالصیف 

 ین عن ھالمسرح الصغیر ونشاطاتھانا وسعاد كنا كتیر مسؤل
 دیما: شو صار ھلق محل المسرح ، شو في؟

 هللا یرحم المسرحهللا یرحمھا، ن.س.ي.: سولیدیر (ضحكت)  -00:17:53
 انك خلقتي وعشتي بالقدس ما ھیك؟ شو اول ذكرى الك من القدس؟ مثالً  خبرتینيفینا نفوت مثالً أعمق. دیما: 

مرة كنت مارقة بالمطار ھون  .بتعرفي القدس مدینة مقدسة، (ضحكت)ألنھ المحالت اللي كنا، اه. ن.س.ي.:  -00:18:10
ا یكون، االدیان، وقت م واللي عل باب اطلّع بالباسبور، وقال لي انت خلقانة بالقدس، ھیدي اقدس المدن المقدسة بالعالم، لكل

حیاة المسیح، محل ما عاش المسیح، یعني بتذكر كنا نروح یوم الجمعة العظیمة نعمل درس  نتابعانا كمسیحیة كنا نروح 
الصلیب محل ما عمل المسیح، كنیسة القیامة محل ما اندفن المسیح وقام، یعني ھیدي ذكریاتي عن القدس، المربتطة بالمحالت 

، ومن جھة تانیة مرتبطة بالمدرسة االلمانیة، اول مدرسة تعلمت فیھا، النھ كانت بحي (غیر واضح االسم) الدینیة من جھة
االلمان بتعرفي القدس مدینة صغیرة وما كان فیھا كباریات، ما كان في شي، مدینة صغیرة والناس بتعرف بعضھا وبسیطة 

 الحیاة، ھیدا اللي بتذكروا اللي بحن لھ للقدس
 ھو اول بیت عشتي فیھ بتتذكریھ كیف كان شكلھ؟دیما: شو 

ن.س.ي.: اول بیت كان بحي اسمھ طالبیة، بتذكر كان في بلكون كبیر، بعدین، كنا مستأجرین، بعدین نقلنا على  -00:19:42
حلو، ھیدا البیت  رعّمر بیت بالبقعة الفوقا، بیت بجنینة كتی بیّيبیت تاني بالبقعة التحتا، ما بتذكروا، ما كان كتیر حلو، بعدین 

بتذكروا النھ قضیت فیھ لحد ما تركت القدس، كان بیت كبیر حجر، وحجر زھر وھیدا ممیز ببیوت القدس، حجر زھر 
 وحوالیھ جنینة كبیرة وبركة فیھا سمك وعنازیق للوالد، كتیر كان حلو ھیدا البیت

 نفتحة؟دیما: قلت لي جیتي من عیلة منفتحة، كیف بھیدك الوقت تكون العیلة م
اً، س كانوا مسلمین ومسیحیین ما في تفرقة ابداً، ابدب، اصحابنا بالبیت، یھود أل، بیّي ن.س.ي.: یعني بتذكر انھ -00:19:59

والبرھان انھ احمد سامح الخالدي ھو اللي اختارني لروح على القاھرة، كان ما في اي نوع من التعصب الدیني والتفرقة 
 اء كانوا مسیحیة او مسلمین، بس الیھود ابداً الدینیة ابدا بین العرب، سو

 دیما: من ناحیة جندریة مثال كان فیكم تضھروا من البیت؟ 
وكتار  39ن.س.ي.: شوفي ھلق بقول في شغلة، اللي انا مدینة فیھا للھیود بالقدس، معظمھم لما قام ھتلر سنة  -00:21:13

منھم اجوا على القدس، وعملوا ھنیك اوركسترا، لحد ھلق من احسن االوركسترات بالعالم، وبفضل ھل اوركسترا كانوا الـ 
WMCA  یعملواconcert ك حضرت كل ھل الموسیقى الكالسیكیة وفتحوا لي عیوني على الموسیقى (حفالت) ببالش، فھنی

 الكالسیكیة، ھیدا كان شي كتیر حلو بالقدس، بس غیر ھیك ما عندي اي صلة بالیھود
 دیما: كیف كانت عالقتك باھلك، كنتي عایشة مع اھلك، كان عنك اخوة واخوات؟

بنات، یا  3ة في ھدى ومنى وبعدین فرید، واخي بما انھ صبي بعد ن.س.ي.: ایھ، عندي اختین واخ، انا الكبیر -00:22:02
 لطیف

 دیما: یعني كان في تفرقة جندر من ھیدي الناحیة یعني
ي كتیر یحبني ویشجعني الخ، بس اخي كان منزوع وكسالن، بٮّ ن.س.ي.: ایھ وأل، مثال الني كنت شاطرة، كان  -00:22:19

بسیطة منحطھ عند نجار وانا بلشت ابكي، بابا كیف یعني نحنا منتعلم  بیّي، قال وصل لدرجة انھ بدھم یشحطوه من المدرسة
وبتحطھ إلھ صبي نجار، باالخر طبعا كان تھدید الخي، بس غیر ھیك انا ما حسیت بتفرقة جندریة ابدا، یعني ربونا اھلي، 

ن.س.ي.: یمكن النھ الماما  -00:23:19ي شي، ربونا مثلنا مثل الصبي وما بعمرھم بخلوا علینا بعلم او بكتب او با بیّيامي و
قبل ما تتزوج كانت تشتغل ھون، النھ الماما كبیرة اخوتھا وابوھم توفى وكانت ھي مثل مسؤولة شوي عن تعلیمھم ومدارسھم 

، ظيلعیلة، یمكن ھیدا كان من حسن حالخ، فالن الماما بتشتغل فبفتكر ما فّرقت بین الصبي والبنت النھ ھي كانت رجال ا
ما بحس ال انا ربّیت .والرجال مثلما منقول وعندي صبین وبنت، (ضحكت) البنت اخھلق  .ونفس الشي عملت مع والدي

 نفس الشي. ، والدي فّرقت بینبتفرقة وال 
 علي بیّك؟  تدیما: وامك كیف اجت على فلسطین وتعّرف

ً  االمیركیة، وخالتيھلق عمومتي كانوا عم یتعلموا بالجامعة ایھ، ن.س.ي.:  -00:24:02 ) 24:12(غیر واضح  كانوا طبعا
 .يمخطوبة لواحد عراق توكان ،الماما كانت اكبر.فوا على عمومتي وتزوجواطریق تعرّ  ةخاالتي ما بعرف بأی .ببیروتوماما 

ا م وتزوجت بیّي، لحسن الحظ (ضحكت). ما بعرف، یعني العراقي ، وفكت خطبة العراقيبیّيما بعرف كیف تعرفت علي 
 قالت لي لما فكیت الخطبة رّجعت ،، اعطیتي ایاھا مامابالمینا اسوارة ذھب ھیدي ألن من بس بعرف .بعرف شي عنھ

(تقلّب —، ألنھ منكل صیغتي بالبنك (ضحكت)بوبعدین راحت  ،احتفظي بھل اسوارة تذكار أل ، قال ليالھیدا كلللخطیب 
—بعدین كنت، بعدین—وصلنا لوین ما كنت "الرحالون العرب و ایھ بقى، --CV .(00:25:11السیرة الذاتیة الصفحة 

جبران، وعم یطبعوا كل كتب جبران العربیة والمعربة وبدھم تبع نوفل، كان في سنة جبران، كان في مئویة  كان مؤسسة
قدمات ما تطلع مبل قرتني، بحیاتوا ما حدا كان سامع بنازك سابا یارد وھیدي شھّ  .طلبوا مني اكتب لھم مقدمات نقد وتحلیل
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مؤلفات جبران خلیل جبران. وبما اني بحب ابن الرومي جّمعت لھ كل ما قالھ في الھجاء، انتي بتعرفي ھجاء ابن الرومي؟ 
 رائع

 دیما: ایھ
ن.س.ي.: خصوصي الھجاء الساخر، في كتاب طلع كمان دار الساقي، كل ما قالھ بان الرومي في الھجاء،  -00:25:57

 .بالباحثات وكان مفروض انھ نعمل كتالثالثة اللي جمعتھم بكتاب، بعدین في ھلق ھون كنت صرت ببعدین قلت لك عن 
ات من ا نّشر عن كاتبات لبنانیعنا كل ما نعرفھ او كل مجمّ  .فانا اشتركت مع نھى بیومي، في كتاب عن الكاتبات اللبنانیات

قالوا لي اكتبي لنا شي عن  "الرحالون العرب"ترجموا لي  بعدین دار الساقي الليو. 1950لـ  1850القرن التاسع عشر  نص
طلع عن دار  Secularism in the Arab Worldناهبس باالنكلیزي، كتبت Secularism in the Arab World العلمنة

وراي للي شوف ھیدي ا؟تبتعرفي انت الفنان محمد الرواس ما بعرف الساقي، بعدین شافوا انھ بكتب باالنكلیزي، وكان في،
لھم یا عمي انا ن یكتبوا شي عن محمد الرواس، قلت، ایھ ھیدي وحدة منھم، بد(تشیر الى لوحة على الحائط وراءھا) لمحمد

 مني ناقدة فنیة قال بدھم یعرفوا شي عنھ، 
 دیما: ھو لبناني؟

ل فرغ التسجیوھون رحت على بیتھ، ونسجلھم واجي  .ن.س.ي.: لبناني، بقى عملت سلسلة مقابالت مع محمد -00:27:29
بعد منھا في فنان لبناني تاني، شوقي شمعون  .2004ھیدا طلع وكتیر حلو،  The Art of Rawwasوباالخر، انطبع الكتاب 

مین بتقترحوا، قال لھ ما في  ؟راح لدار الساقي، قلھم، انا كمان بدي اعمل كتاب عني وعن فني، مین بتقترحوا (ضحكت)
 the art of life atشمعون،  يعملت كتاب تاني عن شوق .لي عملت عن محمد الرواسھي ال .غیر نازك سابا یارد

chaouki chamoun  طلع عنsaqi books  ي كانت ،اللھیدي فیما یتعلق بالنقد. ھلق برجع للروایة .2013 سنةبلندن
 رھممش ضروري اذك )الالئحةاللیستة (یاھم عندك  --تانیة دایما ھوایتي، اول وحدة نقطة الدائرة بعدین صرت اكتب روایات

الصراع و ،االنتماءاللي ھو عن الصراع الحضاري "تقاسیم على وتر ضائع"مثال ھیدي ، في منھم ترجموا لالنكلیزي، كلھم
ة یا عمي قبل مایجي االسالم كان في مسیحی باإلسالم. ولكوكل الناس بیقرنوا العروبة  ،النھ انا عربیة، مسیحیة ،الحضاري
المشكلة ھبقى عن  .بروني بلیز (ضحكت) انا عربیة بس مسیحیة، بس ما فرقانة معي المسیحیة بس انا عربیةت، اععرب
. بقا اللي وتُرجم لالنكلیزي واخد جائزة "تقاسیم على وتر ضائعأل "، Improvisation on a Missing Stringكتبت
 it’s a very common problem all over, where people are a، قالي بس ھیدا شي خاص فیني قلتلھ ترجمھا

minority, they have that conflict of a minority . بعدین كفیّت اكتب روایات تانیة، عندك الالئحة ما ضروري عال
 نذكرھا

 دیما: لیھ كتبتي لالحداث؟
ھ ما بیقروا بالعربي وجیت شوف ن.س.ي.: الحظت كل الوالد بیقروا روایات یا انكلیزي یا فرنسي، یا عمي ل -00:29:58

سنة، یا اما وعظ، وانا اكره علّي الوعظ او عن الضیعة، طیب  13 -12 -11شو مكتوب بالعربي، یا اما زغار زغار، بس 
كنت كاتبة  .اھل الضیع عایشین ببیروت، قلت یا بنت جربي اكتبي شي، كتبت، قبل ما اكتب لالحداث¾ خلصنا من الضیعة، 

كتیب  تدیر طلبوا مین لما بشلوا یعمروا بیروت، انھ اكتب شي عن بیروت اللي بعرفوا قبل ما تتھدم، كتبانا زمان، سولی
دیر، ما بعرف ھلق سولیوصغیر، بیروت ھل نعرفھا، شو حلو ھالكتاب، خلصت طبعتھ، وبدي ارجع، مش انا ھیدي سولیدیر، 

لي رجعي بتق جحا ھلق سولیدیر وقتھا كان بدھم یروجوا لسولیدیر طبعوه، على كل حال، ھلق بورجیكي ایھ، شو حلو، فادیة 
كتبت في ظل القلعة عن جبیل النھ حطیت بفكري خلي ھالوالد، الناشئین یعرفوا شي عن بلدھم، في كتیر . كتبي (ضحكت)

قالوا لي حلوة القصة، الثالثة قالت  2خطوطة اعطیتھا لثالث والد، قلت ما عندي خبرة احكي مع والد، ما بیعرفوا، كتبت والم
لي ما اعجبني وما لم یعجبني، اخدت ما لم یعجبھا وغیرتھ وعملتھ واخد جائزة، تشجعت وكتب بعیدا عن ظل القلعة، بین 

بس مسیحیة او اسالم او دروز، أل فیھا كل شي، بقى جبیل  دیر القمر وصیدا، النھ جربت اخد مناطق یلي فیھا اختالط، مش
 فیھا كل شي، في جامع ھنیك، بتعرفي جبیل؟

 دیما: ایھ بعرف كیف مختلطة یعني؟
ن.س.ي.: دیر القمر مسیحیة، صیدا مسلمین، اخدت كّمل المغامرات، وكان یھمني یكون في مغامرات مش  -00:32:19

معلومات تاریخیة، كما اخدت جائزة (ضحكت) بعدین، قلت خلینا نحكي عن بیروت، كتبت وعظ ابداً، بس مغامرات وشویة 
عن بیروت، اللي بعرفھا كتیر كتیر منیح. كاتبة وحدة تانیة وبعتھا للناشر، ما سمعت منھ اخدھا او ما اخدھھا بدي تلفن لھ 

ني النھ المدارس بتطلبھم، مبارح رحت بركي میت (ضحكت) شو بعرفني، النھ ھودي الكتب میشوا اكتر من اي كتاب تا
عل المكتبة، النھ انا بدي ما عندي نسخ منھم العطیھا لناس، قال عم احكیھم وما عم یردوا قلت لھ بكرا بجرب من البیت، 

 قال عندي الئحة طویلة عریضة طالبتھم، وما عم یردوا، بقى ھیدي لیش بلشت اكتب لالحداث، ھیدا السبب
 ك ما ھیك؟دیما: كتبتي مذكرات

ن.س.ي.: كتبت مذكراتي، شو سمیتھا انا، "ذكریات لم تكتمل" ھیدي كما خلصت طبعتھ وقلت لھم لدار النشر  -00:33:47
بترجعوا تطبعوه قال أل، طیب بتخلوني اطبعھ وین ما كان قال ایھ، ھلق عم شوف، بس صعب الناشر یطبع كتاب ناشره 

 ألغیره، ما جربت بس مترددة بلكي بتلفن وبس
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 دیما: لیھ كان بدك تكتبي مذكراتك؟
ن.س.ي.: لیھ كتبتھا؟ النھ حسیت انھ حیاتي فیھا اشیا، وكتیر عجبت ناس والبرھان انھ خلصت الطبعة، مثال  -00:34:33

) فلسطین، ضاعت فلسطین، بعدین االنتقال الى القاھرة، دراستي بالقاھرة، بعدین جیت على لبنان، 34:54فیھا (غیر واضح 
لغریب انھ بكل بلد بھل البلدان ما حس انھ غریبة النھ اللغة، انا بعشق اللغة العربیة، كانت اللغة الرابط بین فلسطین ومصر وا

 no no frenchولبنان، وانا بحب السفر، مرة كنت بالمغرب، وبدي فوت على جامع والبسة ھیك وغطیت راسي، قال لي 
من لبنان، قال لي اھال باالخت المسلمة، فوتني، النھ عربیة صرت مسلمة، ھیدي  (ال ال فرنسیة) قلت لھ یا عمي انا عربیة

االشیا نبھتني الھمیة، لیھ لیھ ما في مسیحیة قبل االسالم، ھیدا اللي خالني اكتب عن حیاتي انھ حسیت في اشیا بسیرتي، 
 كت)رت، رحت على الحبس وانحبست (ضحغیري ما عاشھا،  انا عشتھا بسبب تنقالتي، بسبب انتمائاتي، بعدین كنت، اتظاھ

 دیما: ھلق راح اسألك عنھم بس كما اھلك انحبسوا؟
 ن.س.ي.: اعتقلوھم الیھود -00:36:14

 دیما: عندك مانع نحكي عنھم؟
وا یقلھم ال تترك .بیّيوامي واختي واخي بقیوا بالقدس وكل العرب تركوا بیّي، 48ن.س.ي.: لما صارت حرب  -00:36:18
فاعتقلوھم الیھود، حطوھم بمعتقل ما بعرف قدیھ، بس وقت ما  .تتركوا .ألكان كتیر وطني، بتطیر البلد .بیّيدبتطیر البل

ھلق ما بعرق وین مدفون وال، ساعتھا امي یلي ھي لبنانیة اجت ھي واختي ألنھ بسكتة قلبیة،  تما بیّياخرجوھم من المعتقل 
 ھدى راحت على امیركا تكفي دراستھا، وھي ومنى وفرید اجوا لھون اختي الثانیة أل واخي،

 دیما: عاشوا معك او حدك؟
ماما استأجرت بیت بنزلة الحمام العسكري، وقعدوا مع الماما كنت تزوجت. ن.س.ي.: أل النھ كنت تزوجت،  -00:37:09

  crash courseنعملھ ابراھیم ((ضحكت) ما كان عنده شھادة قعدنا انا و خیّي فریدبعدین منى تزوجت وفرید 
كتیر اكتر من الدرس، اجاه اول  يباالخر فات بس كان شغلھ السیاس .فیھ یفوت على الجامعة ل matriculationعال

warning  (تحذیر) واجاه تانيwarning كل الناس بیعرفوني بحط صندوق بیویا وبقعد على باب ایھ قال  .وبعدین شحطوه
لد ووبمسح صرامي، قلت لھ فرید كبر عقلك، الماما عم تشتغل حتى تقدر تعلمك، بقى حط عقلك براسك، منك  AUBالـ 

اجاه قبول بالھند وبالمانیا، قال الھند انكلیزي بروح على  .قّدم شوف وین بیقبلوك بالزراعة، ھو كان بلش زراعة .صغیر بقى
، كان عندن برنامج كتیر جبتوتھ، قعدّ  .بااللمانيcrash course باعملّك نا الھند، قلت لھ الھند بعیدة، بتروح على المانیا وا

ل ما تفتح الجامعة قلت لھ ھلق بتقعد، قبمنیح بالغوتھ انستتیوت. جبت كتب الغوتھ انستیتیوت وعملتلھ كراش كورس باأللماني. 
 PhDوطلع بدكتوراه  بونمعة بتروح بتكفي ھنیك (غیر واضح) الماني وبتفوت على جامعة وھیك صار فات على جا

 (ضحكت) قلت لھ ھیدا الفضل لي
 .یوم عرسك كانوا اھلك معتقلینوھو دیما: 

 ن.س.ي.: ایھ
 ؟او الوقت طول نكیف كان احساسك؟ كنت عم تفكري فیھ دیما:

ما بتذكر كیف كان  . (صمت)ص االوراق وتجيتوفى والماما بقیت ھنیك حتى تقدر تخلّ  بیّين.س.ي.: كان  -00:38:58
كنت صغیرة، ھلق معك حق تسألي ھالسؤال بس وبتعرفي  .بفتكر كنت ھلقد مبسوطة اني اتزوج (ضحكت)،بس احساسي 

 ما بتذكر اذا كنت افتكرت باھلي او ما افتكرت(صمت) ، إني ان وقتھا كنت ھلقد مبسوطة
 دیما: وعشتي ببشامون؟

 ن.س.ي.: براس بیروت -00:39:44
 مش اول بیت؟ اوكي.دیما: 

ضیعة زوجي، ابراھیم من بشامون، وكان في بیت العیلة ببشامون بقى كنا نطلع  ھیدا كان شامونبن.س.ي.: ب -00:39:50
بالصیف على بشامون، بس عشت براس بیروت، احسن شي ببشامون الدروز بقاقوا، (ضحكت) كنا نطلع بالصیف خالد 

ا لیكي القرقة عم بتقاقي (ضحكت) شو ضحكت اوام بیلقط الولد (ضحكت)، بتقلي مام اوالدي كانوا صغار مرة میّ  اومیّ 
 بتزھق ما فیھا شي ؟بشامون كنا نطلع ھیك مرات بالصیف، شھر شھرین، انت بتعرفیھا لبشامون

 دیما: صارت مدینة ھلق تقریبا
وا یت وطالع یفوت لعنا، ھلق نقلبس ایامھا ما كان فیھا شي، ضیعة بیتنا كان ع العین، واللي فا ،ن.س.ي.: ھلق -00:40:36

العین وبیت قدیم وحلو بقناطر وجنینة كبیرة قدامھا، والفایت والرایح یفتح الباب، وكانت بنت العین وشالوا العین، بیتنا كان ع
عمتھ لبراھیم، ست عفیفة، اھال وسھال تعوا تعوا بتعرفي الضیع كیف، قعدنا ببشامون شھر بالصیف وبس، وكنت عایشة 

 بیروت. براس
 دیما: بتتذكري اول مظاھرة رحتي علیھا، او اول فترة بلشتي تروحي على مظاھرات؟

 ن.س.ي.: كنت بعدني بالكولیج بروتستانت، وھون بقدر انفتاح الفرنسیین ایامھا، ھلق ما بعرف -00:41:25
 دیما: كنت عم تعلّمي ما ھیك؟ 

 اوالً ھني عارفین اني انا انحبست بسبب مظاھرة .ن.س.ي.: كنت عم علّم واشتركت بمظاھرة -00:41:29
 ؟كانت المظاھرة شو ھیّيدیما: 
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 المدرسة ھاشو كان اسم—عم علّم بال حقوق المرأة، كنت بعدني عم علّم بمدرسة االمیركان،لن.س.ي.: كانت  -00:41:40
American Girls College— ،انحسبت  .عقلھم االمیركان وّسعھنما اوف، ودخلت بھل المظاھرة لحقوق المرأة

، فدخلت au revoir et merciبس االمیركان قالوا لي  .بس الفرنسویة ما كتیر ھمھم اخدوني بعدین .وضھرت ،جمعتین
نا إل في، ال  وقتھا ما كان . لك یا عمي حقوق المرأة،فھیدي كنت اول مظاھرة كانت لحقوق المرأة .عل كولیج بروتستانت

 ننتخب، ما عنا شي  حق إلنا حق نصوت وال
 دیما: بالخمسینات یعني؟

ما بتذكر كتیر (ضحكت)، بتذكر  بس .  المشكلةھیك شي 50، بفتكر(صمت) ن.س.ي.: سنة الف وتسع میة و -00:42:40
 االكل اللي كانوا یجبولنا ایاه
 دیما: شوربة او عدس؟

كنا بوطة كلنا بسبب المظاھرة بس بما انھ ن.س.ي.: ھیك شي، بخلقین كبیر وكاسات نسكب وناكل وخبز،  -00:42:56
لحقوق المرأة، كانوا حاطینا وحدنا، مش مع محابیس تانیین، وبالتالي ما تعرفنا على محبوسات، فعال محبوسات السباب 

 اخرى
 خفتي؟بس ما دیما: 

 من شو بدي خاف، عم دافع عن حقوقي (ضحكت) أنا ما بخاف،ن.س.ي.: ال  -00:43:29
 ؟او عایلتك بتخافي على اھلك شو عم یفكروا او یكون مشغول بالھم خایل أوقات بتدیما: 

بس بعرف انھ خالتي اللي كانت برجوازیة برجوازیة  .ن.ي.ي.: زوجي كان كتیر فخور وامي ما بعرف -00:43:40
، وبتتظاھر سكانت بالحبكیف بتجیبوا وحدة  :، بنتھا كانت بالكولیجراحت تحتج لوني بالكولیجوقت ما شغّ  ،برجوازیة

كون ، قالت لھا نحنا بھمنا االنسان یصرمایتھا العتیقة (ضحكت) رئیسة (غیر واضح)الفیغمان، كانت وقتھا  . لویزھالموبتع
 راحت تحتج ،انسان منیح ومعلمة منیحة، وھونیك رایح ما خصنا، بتتصوري خالتي
ض، كان في ھیك شي (ضحكت)، ناس عم یغنوا مع دیما: وقت یكون في افالم عن الحبوس، بیكون في ناس عم یغنوا مع بع

 بعض او عم یاكلوا مع بعض
: ن.س.ي.: بالحبس؟ وقتھا ال، قلت لك كانوا حاطینا لحالنا سوي، أل ما احتكینا بمحابیس، بسبب اجرام او بسبب، 00:44:44

 ھو النھم حسوا انھم غلطوا على شو نحبسھم ھودي (ضحكت) ھیدي الدولة
 س وقتھا بتتذكريدیما: مین كان رئی

 مین كان رئیس جمھوریة؟ كمیل شمعون 50 -49ن.س.ي.: سنة  -00:45:16
 دیما: مش بالستینات؟

ن.س.ي.: أل، خلیني اتأكد، كنت عم علّم عند االمیركان وبعدین نقلت على كولیج وقت ما انحبست ّكنت عند  -00:45:34
بفتكر كان كمیل شمعون،  50ین نقلت على الكولیج، كانت سنة الـ االمیركان وطلعت بعدین النھ محتاجیني كانوا خلوني، بعد

كانوا بدھم یجددوا وقامت القیامة واجا وقتھا كان كمیل شمعون،  52وال أل؟ كان بشارة الخوري؟ ما بتذكر. النھ بتذكر سنة 
 كان وقتھا بشارة الخوري بفتكر 49بـ 

 كمان 52دیما: اجا فؤاد شھاب بـ 
 فؤاد شھاب، احسن رئیس جمھوریة اجا أیامن.س.ي.: هللا یرحم  -00:46:42

 ؟دیما: حبسوا حدا غیرك، حبسوا مجموعة
 ن.س.ي.: ایھ كنا مجموعة، غیر طلعوھم بعد جمعة بس انا وغیري بعد جمعتین -00:46:49

 دیما: ما كان عندكم واسطة
سنة ال عندي واسطة وال حدا بیعرفني (ضحكت)  22سنة  21ن.س.ي.: اي واسطة (ضحكت) كان عمري  -00:47:00

بس الدولة بتعرفي، طلّعوا فوج بعد اسبوع وفوج تاني بعد اسبوعین انا كنت باللي بعد اسبوعینن ھیدي اول مظاھرة. بعدین 
، بلّشت ي، فكل ما یكون في اضراب حمّسھم عل االضراب، المدیرة ما عمرھا قالت شعلمینلما كنت بالكولیج، كنت بنقابة الم

، ھیدي ایامھا، ھلق ما بعرف. كل fraternite- liberte- egaliteقّدر انا وقتھا الفرنساویة بقولوا الحریة والمساواة ھیدي 
ما بكون في دعوة لالضراب، قلھم یضربوا ونضرب بالمدرسة، ما انھ یضربوا الشیا نحنا عنا ایاھا بالمدرسة، تقلي المدیرة 

ا ایھ بس غیرنا ما عنده، اذا ما في تضامن بین المدارس، كیف راح، بالواقع بفضل ھاالضرابات عندكم ھیدي الحقوق، قلھ
 عملوا قانون للمدارس الخاصة، ما كان في قانون، فانا كل عمري مشاغبة (ضحكت) مشاغبة بطریقة ایجابیة لحقوق، 

 دیما: تدخلوا ناس من عیلتك وزوجك وقت كنتي؟
ي ما بعمره كان ضد بس ھو كان كتیر انسان مسالم، یعني اھي كان یأید ھاالشیا كلھا ن.س.ي.: شوفي زوج -00:48:53

 بس ما كان ینزل بالمظاھرات، ھو طبیعتھ ھیك، مسالم (ضحكت)
 دیما: المظاھرات كانت عنیفة مثال كنتوا تعیطوا تكسروا؟

 7خطفوا لنا اساتذة وقت ما طلعت موجة ضد االمیركان وكانوا  LAUكنت بالـ  وقت مامثال یعني ن.س.ي.:  -00:49:15
كل عقلنا انھ حزب هللا من تیرجعوھم،  LAUخطفوھم، فعملنا مظاھرة من  .وقتھا واحد ھندي ما خصوا بامیركا 4ال كانوا 

د النھ ھیدي ما كانت ض LAUساعتھا العملنا مظاھرات وتاني مظاھرة وتالت مظاھرة،  طبعا .راح یرد علینا ویرجعھم
وقت ما كانوا السوریین محتلین ھون  اه، بعدین.وزمالئنا اخدوھم، بس بقیت اتظاھر الخر حیاتي (ضحكت)من حق اساتذة 
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كان عندي سیارة، كنا ھون ببرمانا، حریة واستقالل، ھو ھو، كل یوم انزل،  اتلما قتلھ الحریري وقامت المظاھر 75وسنة 
(ضحكت) یعني بقیت الخر ما قدرت، ھلق خلص اجریي تعبوا، أل حریة، استقالل. اللبنانیة  انزل بھالسیارة ونرفع ھاالعالم

كل ما حس انھ قضیة بتمسني، قضیة انسانیة او وطنیة اتظاھر. ابراھیم أل كان كتیر  .الخر ما كنت اقدر اتظاھر كنت اتظاھر
 مسالم مع انھ بأید ھاالشیا، كلھا وما كان ضد ابدا

 ؟ابداً  ك انت امرأة ما الزم تتظاھري وھیكدیما: ما حدا قل
قلت لك انا تربیت ببیت ما في تفرقة، ما في فرق بین الصبي والبنت، بالعكس (ضحكت) النھ أل، ن.س.ي.:  -00:50:56

 انا بقول لحسن حظي یمكن ربیت بھیك جو وما بفتكر في من جیلي ربیوا بھیك جو.وكنت شاطرة كان ابي كتیر معي
 اكتر ربیوا؟صرامة بتي تعرفي بنات ربیوا بغیر جون كانت اكتر كنایھ، دیما: 

وحدة تانیة تزوجت وبعد  .بدھا تكفي دراستھا الجامعیة ما خلوھاكانت ن.س.ي.: مثال كان في وحدة رفیقتي،  -00:51:36
كنت مزوجة وعندي  . اناعمري ما واجھت ھیك شي، بالعكسما انا .ما كبروا والدھا بدھا تفوت عالجامعة ما قبل زوجھا
ھیم یا ابرا، د بالبیتفي سھر لیالي بالمكتبة وبالبیت، یقع PhD و MAوالد وابراھیم یا حرام، بتعرفي لما الواحد یحضر 
لي  عشجیبالعكس ما بعمري حسیت شي ضد المرأة بالعكس كان كلھ ت .ضھار، ابداً، انا قاعدة عم اكتب، وھو قاعد عم یقرأ،

 كامرأة
 بالعالم، كنتي تخلیھم ینخرطوا اكتر بالسیاسة وبالقضایا؟ صراعاتكنتي تعّرفي تالمیذك على شو في دیما: كمعلمة 

ما كنت اتظاھر وانا عم ولكن، المرة الوحیدة ل .ن.س.ي.: سیاسة أل، ال ال، ما بعمري خلیتھم یدخلوا بالسیاسة -00:52:53
س لمفروض یكون عنا ایاه بمش قضیة سیاسة، قضیة حق، اللي الھم عم اتظاھر لحقوقنا، كنساء او حقوقنا كمعلمین علّم، ق

ة انا بالصف كتیر جدیة، یعني بتذكر شغلو(ضحكت) كنت روح ارقص،  .. كنت التالمیذ حاكیھم باشیا غیر الدرسما عنا یاه
رقص ھنیك ، قبل ما تخلقي، (ضحكت) كنا نروح انا وزوجي نle cave du roiصارت، باللیل كان في محل كتیر حلو اسم 

ارد ، اسمعھم عم یقولوا مدام یارد عم ترقص، مدام ییعني یروتتو بویكون في تالمیذ، النھ تالمیذ الكولیج بروتستانت كانوا 
عم ترقص (ضحكت) بقى من ھالناحیة شافوا فّي ناحیة غیر الجدیة بالدرس والتدریس، بتذكر انھ كنت دّرس صفوف 

فاتت قعدت بالصف، انا وعم اعطي الدرس  .لعندي تلمیذة صارت وزیرة، لیلى الصلحبكالوریا، في سنة من السنین اجت 
وبعدین خلص الدرس، اجت قالت لي بتعرفي مدام ھیدي اول مرة بحیاتي بسمع الدرس من اولھ الخره، قلت لھا (ضحكت) 

 bete noirصي العربي كان فكنت كمعلمة كتیر شاطرة، وبالتالي كنت اجذب التالمیذ للعربي وخصو.بشكرك على ھالمدیح
متل ما بقولوا الفرنساویة، كل الوالد بیكرھوا العربي، بینما انا بعشق العربي وحببتھم بالعربي بتذكر ایامھا كانوا الكولیج 
كانوا كتیر مفرنجین البنات، سرسق وبسترس ومدري شو، بتذكر اول سنة بالبكلوریا كنت درس ادبي، انا قلت لھم یا عمي 

سنة عم نتعلم لغة وما تعلمنا، جربي  13ي علمكم لغة، مش ادب ونقد، بتقوم وحدة من بیت سرسق، بتقلي مدام صرلنا انتوا بد
باالدب قلتھا اوكي، وحیاتك ما خلصت السنة إال اللي ما كان یكتبوا جملة سلیمة صاروا یكتبوا، وھیدي سرسق اللي ما بحیاتھا 

ادبي اقراھا لبراھیم، عجیبة، فتعلمت، ھیدي كما كتبتھا بمذكراتي انا تعلمت من  ما سمعت كلمة عربي بالبیت تكتب لي اشیا
 تالمیذي قد ما علمتھم او یمكن اكتر، من ھیدي الناحیة، ھیدا مثل. زھقتي؟ (ضحكت)

 دیما: ال ال بالعكس بالعكس، لیھ بتعتقدي الحق على المدارس انھ التالمیذ بیكرھوا العربي؟
حق باالول على اللي بعلموا عربي، بعلموا عربي مثل ما كانوا بالعصور الوسطى یعلموا عربي، ن.س.ي.: ال -00:56:00

یا عمي علموھم شي حلو، علموھم جمال ھاللغة، ھیدا رأیي، اللي بعلّم عربي مانو خرج، بعدین شوفي مش بس العربي، 
ھ لتعلیم ما دخولوا كتیر قلیل، ما بیدفعوا، ھلق انا حظي، اناجماال اللي بعلموا النھ ما بیالقوا وظیفة تانیة، لو القوا شي، النھ ا

زوجي كان مھندس وانا عم علّم النھ بحب التعلیم وبتذكر الناس یطّلعوا فّي ویقولوا حرام زوجھا مش قادر یعیّشھا (ضحكت) 
یم، ن یعیشوا من غیر التعلوانا اضرب على راسي، ھیدي نظرة المجتمع المتخلف عنا اوال، انھ التعلیم للناس اللي ما قادری

ً دایما في شوا قاعدة، ما عم لل ذثانیا وبالتالي مین بعلّم ومین بعلّم عربي، اللي فاشل بكل شي، بالتالي ما بھمھم، ھلق طبعا
 بّدعي كل اللي بعلّموا عربي ھیك، ابداً، بس بوجھ االجمال انا بالقي انھ كره الوالد للعربي ھو جایي من طرق تعلیم العربي

 واللي بعلموا عربي
 ؟ او عربیات فینا نقول—اللي بیكتبوا بالعربي بتحبیھم اكتر شي اللبنانیات دیما: مین من الكاتبات

في وحدة ما كنت اعرفھا ابداً، كتب كتاب بورتریھ  .مش كل شي كتبوه ن،ن.س.ي.: في وحدة، بحب كتب إلھ -00:57:47
جبني، بقوم انا بكتب مراجعة بالحیاة لھل الكتاب، ال بعرفھا وال بتعرفني، للنیسان اسمھا رینھ الحایك، قصص قصیرة، شو ع

بالمراجع عم فتش على شي، عزة بیضون  AUBبالعادة بلبنان طبلي لطبلك، وزمر لي تزمرلك، وراحت االیام، كنت بالـ 
ك بدھا بقلي یییي رینھ الحای بتقلي نازك، اسم نازك مش كتیر مألوف، شاب ھنیك بقلي انت نازك سابا یارد، بقول لھ ایھ،

تشكرك على النقد اللي عملتیھ لكتابھا، قلت لھ الكتاب كتیر حلو، وبدھا تتعرف علیكي (ضحكت) طبعاً ال تعرفت علّي وال 
تعرفت علیھا، راحت االیام واجت االیام، دعوني احكي بالكولیج بروتستانت على ما بتذكر على شو، یمكن على كتب من 

 ك رینھ الحایك، عم تعلّم عربي، بتعرفیھا؟كتبي، مین ھنی
 دیما: ال

ن.س.ي.: اجت عرفتني على حالھا والخ ھیدي، بعدین كتبت اشیا اقل قیمة، مین كمان؟ في سمر یزبك بحب  -00:59:11
صایرة تي اقني، ذاكرضبس انا ھیدا اللي عم ی --عاال فوتي معي بس كتابھا في، خلیني جیب الكتب، النھ ما بتذكر االسامي،

 تحت الصفر ،مش صفر
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 (ضحكت) دیما:
 ن.س.ي.: انت سألتیني عن كاتبات ام عن كتّاب؟ -00:59:51
 دیما: كاتبات

 ن، حمارةالف كتاب، بخششت 20كان عندي شي  ، كل كتبي، 3/4ن.س.ي.: بتعرفي  -1:00:02
 دیما: (ضحكت)

عن الشیخ وبنت عم تاخد عنده دروس دین،  .تھی، كتابھا یوم الدین احلى كتاب قرمیراألن.س.ي.: اه رشا  -1:00:16
كان محسن  ابیھ، ھي اسمھا كوكب سلیم، بس رشا األمیر ھیدي لبنانیة األمیر.بس كتیر كتیر حلو، رشا  .وبینغرموا ببعض
 نھودي كلكتیر حلو، ھ "مریم الحكایا"كاتبات كتیر بحبھم، علویة الصبح غیّرت اسمھا، مین عندي  شھیر،سلیم محامي كتیر 

 ، حنان الشیخ عندھا كتاب حلو، اللي ھو سیرة امھا، شو اسم كتابھا لحنان الشیخ؟ مریم الحكایانساء
 دیما: مریم الحكایا لعلویة الصبح ما ھیك؟

ن.س.ي.: مظبوط لعلویة الصبح، لكن كتاب حنان الشیخ، شو اسمھ تبع سیرة امھا اللي كتیر حلو، "حكایتي شرح  -1:01:47
 یطول"

 دیما: بتحبي مي زیادة؟ 
 سنة، بالقیھا شوي (ضحكت)  100ن.س.ي.: بأیامھا كانت مھمة، خلص بتعرفي لما الواحد یقرأ اشیا انكتبت من  -1:02:21

 دیما: بتحبي رضوى عاشور؟
 ن.س.ي.: ایھ بس رضوى عاشور، مش بكل شي، بس ھیدي مش لبنانیة -1:02:33

 دیما: ایھ مصریة اكید
 ن.س.ي.: بدك حدا بعد؟ -1:02:42

 دیما: عم شوف مكّرمة من السبیل كأن؟
ن.س.ي.: من السبیل، ومن اندریھ لحود، ھیدي ما بعرف لیھ، كانت مرت رئیس الجمھوریة، وكرموني، عندي  -1:02:54

 لنھایةاتكریم من انطلیاس بس حاطتھا برا، مش ھون، وعندي تكریم من الھیئة اللبنانیة لكتب االوالد وھیك بتعرفي ب
 دیما: ال حلو التكریم

ن.س.ي.: بحس عم یقّدروا اللي عم اكتبھ، وخلص وبعد وما موت بخمس سنین، بكونوا نسیوا مین نازك سابا  -1:03:21
 یارد (ضحكت) مع لي، كلھ رایح، إال اذا كان الواحد من صنف ابو العالء المعري، والمتنبي اوكي

 المرأة، اثّر فیكي من زمان لھلق؟دیما: مین من اللي بیشتغلوا على حقوق 
 ن.س.ي.: هللا یرحمھا كانت لور مغیزل، كانت اھم وحدة، (ضحكت) -1:03:51

 دیما: كان عندك عالقة صداقة معھا؟
ن.س.ي.: ایھ ایھ كنت كتیر بحبھا وھي تحبني وتحترمني، وقت یكون في مؤتمرات عن حقوق المرأة تدعیني  -1:04:02

 وحدةالحكي، لور مغیزل اكثر 
 دیما: فتّي بشي منظمة او شي معھا؟

وعم علّم وداخلي بمھرجانات بعلبك  PhDن.س.ي.: أل أل، بتعرفي ھلقد كان عندي شغل، كتب عم حّضر  -1:04:19
 (ضحكت) وباحثات

 مّ إدیما: و
 ن.س.ي.: وام لثالث والد وعم اكتب -1:04:31

 ؟من قلك تفوتي ؟دیما: (ضحكت) بتتذكري كیف فتّي على باحثات
، AUBوعن طریق الـ  AUBن.س.ي.: ایھ بتذكر انھ كان في منى امیوني، كما توفت حرام كانت استاذة بالـ  -1:04:42

ھم، قالو قلت لھا ما عندي مانع، بس شو بد ،وعلّمت لھا بناتھا، قالت لي لیكي نازك انا عضو بباحثات، لیھ ما بتفوتي بباحثات
 ً نى بعد مدة طویلة م .كانت تنتطبق علّي انھ عندي مؤلفات وعندي وعندي، فاشتركت بباحثات لي بدھم ھیك وھیك، طبعا

تضایقت منھم ما بعرف لیھ، كان في شغلة، بتعرفي دایما في احتكاك بالناس، تضایقت منى وانسحبت وبعدین مرضت 
بشغلة بالتزم لالخر، طیب في اشیا ما  وتوفت، انا بقیت، مع انھ في كتار تركوا، وفي جداد اجوا، بس انا وقت ما بلتزم

 بتعجبني اوكي، طیب الكمال لللھ، وبمشیھا، فھیدا سبب دخولي باحثات
 ؟professionalدیما: عالقتك فیھم كانت صداقتك او بس 

ن.س.ي.: في منھم صداقات مثال في فادیة حطیط، وعزة بیضون، ایھ صداقات مثال وقت ما عملوا لي تكریم في  -1:05:57
طلیاس من شھرین، فادیة حطیط حكیت عني وكانت كلمة كتیر كتیر حلوة، اكتر من ما بستاھل، عزة كانت مضطرة تسافر، ان

تركت الكلمة اللي كاتبتھا وقرأتھا مود اصطفان، مثال مود كانت تلمیذتي بالكولیج وصارت صدیقتي بباحثات، في صداقة 
 مبس مش كتیر، یمكن عزة وفادیة ومود اكثر من غیرھ

(توترات) وقت یكونوا  tensionsانت كشخص كیف بتتعاملي مع االحتكاكات والـ  ،دیما: قلت لي دایما في احتكاكات
 بمجموعة؟ بطنشي او بتفلّي؟

د بحبھم وھلق .ویخاصم، ما في شي بیستاھل بقول انھ الحقیقة ما في شي بیستاھل الواحد یحتدّ بطنّش. ن.س.ي.:  -1:07:01
 بقول بكل البالد العربیة ما في  تجمع نساء باحثات أصدقائي.وھلقد عزیزین علّي بصرف النظر عن كونھم اصدقائي او غیر 
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بترك وال منفرط، بقى انا بقایة وكتیر بحترم ھالباقین، كباحثات ایاّ  ، الغیرنا، كرمال شي بال طعمة بدنا نفرط او اترك، أل
ا بقولوا مثل م"بصھین"  یعني أنابیختلف مع زوجھ، وبیختلف مع امھ، ما راح یختلف مع ناس تانیین،  كانت. دخلك الواحد

 . المصاروي
سؤاالت في واحد مع عم یترك لي راسي، كیف كانت ایامك بالقاھرة، كانت اول مرة بتروحي فیھا على  3دیما: بعد عندي 

 القاھرة؟ 
سنة، الني أفّیت  16عالقاھرة بس، بتعّجب كیف اھلي بعتوني، كان عمر  ن.س.ي.: مش اول مرة بروح فیھا -1:08:11

سنة ورحت على بلد ما بعرف یھا حدا وما بعرفھا، كان لي عمة ساكنة ھنیك، وبعت ابي  16صفین بالمدرسة، كان عمري 
لتلغرام ما وصلھم، ما تلغراف لعمتي یالقوني على المطار، على القطار، وصلت على محطة القاھرة، ما في حدا، الظاھر ا

في حدا، وحدة ست، شوفي ھون ھو نیتي الطیبة، ھو هللا ما بعرف، ست كانت معي بالقطار، قالت لي ما اجوا، قلت لھا ال 
ما بعرف حدا، قالت لي طیب تعي معي عل البیت، ومنطلّع اسمھم ومنتلفن لھم، رحت معھا على البیت، ال بعرفھا، كان 

رحت معھا على البیت (ضحكت) ومن ھنیك تلفنت لعمتي واجوا على بیتھا ولقیوني، طیب غریب ممكن تكون مین ما كان، 
كان ممكن تكون مین ما كان، بعدین رحت كم یوم عند عمتي النھ كان في بیت للطالبات، اتصلت وحضروا لي مكات قعدت 

امعة القاھرة ایامھا كانت جامعة فؤاد فیھ ببیت الطالبات، وبعدین بدي روح على الجامعة، بدي سجل انھ انا وصلت، وج
الف طالب، طویلة عریضة، رحت بس بتعرفي كان عندي یومھا، كان عندي شجاعة، شجاعة اعمل اشیا  25االول فیھا 

قدرھا مھمة، فرحت وسجلت الخ، بعد منھا اجا ابي لیشوف شو بیقدر یعمل قلت لھ بابا كل شي خالص سجلت وكلھ تمام 
 وبیت الطالبات.

وقت ما علقت حرب فلسطین، كانوا كتار فلسطینیة تاركین للقاھرة، لمصر، على الحدود  48ن.س.ي.: سنة الـ  -1:10:20
 النھ بفلسطین التغت كل لندن متركیولیشینامتحان كانت رایحة تقدم اختي   .بسیناء وقفوھم وحطوھم بمخیمات، منھم اختي
في ووشاخذوھا معھم. ، قالت لھم عال عندي اختي بالقاھرة بروح لعندھا. االمتحانات ولكن قالوا لھا فیكي تقدمي بالقاھرة

ت صبیة نلعنده قال لھ في بین ھالالجئین بابراھیم وقتھا كان خطیبي بس، واحد صاحبھ بیشتغل مع الالجئین اجا  .الصدف
 یي ھیدي --نازك سابا—یارد بالقاھرة واسمھا نازك ساباوبتقول انھ عندھا اخت  ،سنة لحالھا 18 -17صغیرة عمرھا 

خطیبتي مین ھي، منى سابا، ھلق بدي طلّع منى، طیب شو فّي اعمل قالوا لي ما في غیر وزیر الحربیة، كانت وقتھا حرب 
، ما في غیر وزیر الحربیة، العمى مین بیوصل لوزیر الحربیة، كتبت مكتوب ورحت عل وزارة الحربیة (ضحكت) 48الـ 

ضرتك قلت لھ فالنة، بس جایي شوف معالي الوزیر، ھیدا قال مدري مین بضھرھا، وانا مافي شفت السكرتیر، قال لي من ح
بضھري حدا غیر خیال صحرا، قال لي تفضلي ارتاحي، ارتحت، بعد شي ساعة، ساعة ونص، قال تفضلي، فتت، اطّلع 

لت لھ ملك فاروق، فت واعطیتھ الورقة وقفّي، انت ما فیكي تتخیلي وزیر الحربیة بمصر ایام الملك فاروق، كنا بعدنا ایام ال
ھیك ھیك حكایتي، اطلع فّي ھیك (ضحكت) جایي ھیك من الباب للطاقة، نادى للسكرتیر وكتب على الورقة یُنفذ حاالً، 
وحیاتك تاني یوم كانت اختي طالعة، وكیف طلعت ما بعرف (ضحكت) طلعتا، من یومھا عندي ھل جرأة الشیا بتعبرھا كتیر 

 عملھا، ھیدي قصتيضرویة، ب
 دیما: كم سنة عشتي بالقاھرة؟

ن.س.ي.: خمس سنین النھ اربع سنین الخدت اللیسانس وبما اني ما قادرة اترك القاھرة ما عندي باسبور رسمي،  -1:13:13
ارجع  احعلَمت سنة، وقتھا قرر ابراھیم انھ بدنا نجي على لبنان حتى نتزوج ھون، ساعتھا النھ علّمت سنة جبت ورقة انھ ر

 علّم تسمحوا لي اترك القاھرة وارجع، كذبت شو بدي اعمل (ضحكت) كذبة بیضا (ضحكت)
 دیما: من وقتھا حسیتي على حالك انك بتحبي التعلیم، من وقت ما كنتي بمصر؟

ن.س.ي.: أل، النھ خلوني علّم بمصر والد صغار، وما حسیت في شي، بلشت وقت ما جیت ھون وعلّمت اول  -1:13:46
سنة عند االمیركان وعلّمت ادب انكلیزي وحسیت قدیش خلیتھم یحبوا االدب االنكلیزي مع انھ مش اختصاصي، حسیت انھ 
في عندي میل للتعلیم وبتعرفي والدي، تالتتھم كتیر شاطرین كمعلمین، ھني مھندسین تالتتھم بس في فترة علموا بكلیة 

 ما بعرف من شور بتجي ھالموھبة مثل اي موھبة تانیة. الھندسة بس كانوا ناجحین، ھیدي موھبة من هللا،
 دیما: عملتي صداقات اكید بالقاھرة؟

مسلّم من اصل فلسطیني  سمیةة اسمھا دن.س.ي.: مبال، عملت صداقات، بس انقطعت الصداقات، مثال في وح -1:14:38
اللي ساكنین مش بعید عن بیت  كمان وساكنة بالمنصوریة ورحت على بیتھا بالمنصوریة، بعدین كان في المصریات

الطالبات، كان عندي صداقات كتیر بالقاھرة، مع مصاروي وغیر مصاروي بس انقطعت العالقة النھ جیت لھون وتزوجت 
وجبت والد صار عالم تاني وما كان ایامھا في ایمیل تنبعت ایمیل، خلص انقطعت العالقات، ما بعرف اذا بعدھم عایشین او 

 أل
 ك وقتھا نشاط سیاسي او أل؟دیما: كان عند

 ن.س.ي.: أل أل، ابدا، بس دراسة -1:15:34
 دیما: ما كنت تحكي بالقضیة الفلسطینیة؟

 ن.س.ي.: معلوم ورحت اجمع مصاري كمان، معقول الواحد بیتخلى عن اصلھ -1:15:47
 دیما: كان عندك نشاط یعني
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بدك ایاه، كان في حملة تبرعات لفلسطین، اشتركت فیھا ن.س.ي.: ایھ، نشاط بس مش سیاسي، نشاط سمیھ اللي  -1:15:52
ورحت اجمع تبرعات بالطرقات لفلسطین. بس بصفتي مش مصریة، اذا اشتركت باي نشاط سیاسي مصري، بیقدروا بكل 
 عسھولة یضبوني بالحبس، مش ھیدا السبب، السبب انھ ما حسیت بانتماء سیاسي، ھیدیك االیام، انا انتمائي لفلسطین وتجمی

 المصاري للفلسطینیین، ھیدا اللي عملتھ بس غیر ھیك أل
 دیما: لنجي للحاضر، شو عالقتك بوالدك ھلق؟

ن.س.ي.: (ضحكت) ما حدا منھم ھون، امیرك وكندا، وحدة باالخر تركت امیركا وقاعدة بمالطا، یعني بدنا نقول  -1:16:51
سكایب،  ، بحكي معھم عبجمعتین، بس بقول الحمدهللا في سكای العالقة منیحة بس بشوفھم مرة بالنسة، جمعة زمان ان كتّرت

ھني بأمنوا  85كنت روح كل سنة على امیركا وشوفھم، حتى قررت شركات التامین انھ ما بقى یأمنوني النھ انا تخطیت الـ 
مان ق الني مسافرة جمعة ز، قلت لھم والختیاریة بینكبّوا یعني، قال ھیدا القانون، ما خلیت وال شركة تأمین، ھل85او  80لـ 

، بسنّك ما special travelعلى كرواتیا، تلفنت لشركة تأمین قلتھم انا مأمنة ھون یا عمي مددولي ایاھا، أل بدك تاخدي 
منأمن (ضحكت) قلتھم طیب اذا صار لي شي ھنیك، ال سمح هللا، بدفع وبجیب الفواتیر، قال ایھ ادفعي وجیبي الفواتیر وھون 

الحساب، قلت لھم ھیدا اللي بدي ایاه، الواحد بدو تأمین ھو وعمره عشرین سنة؟ ال بدوا تأمین بآخرتھ، بس انا بیدفعوا لك 
 ھون مأمنة الخر حیاتي

 دیما: وكأم كنتي صارمة وابراھیم كان صارم معھم؟
صارمة ایھ، وابراھیم ن.س.ي.: ابراھیم كان ھلقد مشغول بشغلھ، انا كنت معھم اكثر من ابراھیم، بس كنت ام  -1:18:34

كان صارم، مرة بتذكر میّا كان في حركة طالبیة وبدھا تروح مع الطالب فتح لھا الباب وقلھا یوم ما بتروحي ما بترجعي، 
طالما انا عم اصرف علیكي انا اللي بقول شو بتعملي، (ضحكت) ما راحتن ایھ كان صارم، كنا كتیر صارمین مع والدنا 

 جال باالخر، طلع منھم شيلحس الحظ النھ طلعوا ر
 دیما: كان یساعدك تھتمي فیھم او كمان كان مشغول

ن.س.ي.: كان یساعدني لما كانوا صغار ایھ، یعني ایھ كان اب كتیر منیح وزوج كتیر منیح، وقت ما كبروا  -1:19:24
د ي علیھا لحالك مثال، البالسوي، صرب سافر لحالي، مرات البالد اللي ھو مأكس علیھا ما بدو یروح علیھا، روسیا بتروح

ال واسع كتیر كتیر هللا یرحمھ، ما بفتكر، قالل الرج قلھالعربیة بتروحي لحالك، طھران رحت لحالي، بس ما یھمھ كان كتیر ع
اللي مثلھ، ھیدا كما كنت محظوظة بزواجي وبوالدي وبأھلي، انا بالقي انھ الحظ لعب دور كتیر كبیر بحیاتي، الحظ المنیح 

 یعني
 دیما: كان في حدا یجي یساعدك، مرا، حدا؟

ن.س.ي.: ایھ ایھ طبعا، النھ كنت علّم، بعدین والدي ھني وصغار، كمان كنت محظوظة (ضحكت) في بنت  -1:20:31
سنة، یعني خالد  60لبنانیة كان اسمھا خّزون بتعرفي الضیع، بعدین سمیناھا إلین، سألنھا شو بتحبي قال إلین، قعدت عندي 

شھور، لما اجت إلین وبعدین عملت عملیة ورك من خمس سنین وكنت بالمستشفى، طلعت عند  3لكبیر كان عمره ابني ا
الجارة قالت لھا مدام دنیز انا حاسي وجع، تلفنت لي انا كنت بالمستشفى، میّا جاي تشوفني، قلت لھا میّا ھلق بتتركي وبتاخدیھا 

، انا بقول انا بعمري ما كنت امرض، شافتني بالمستشفى خافت، من الخوف، ایام 3على اقرب مستشفى، ماتت بكریزة قلب بـ 
بفتكر انھ شو راح یصیر فیھا اذا انا صار لي شي، اجتھا كریزة قلب وبحیاتھا ما كان اجھا القلب، وتوفت حرام إلین. ولما 

یلة دروبي یك بتلفن لوحدة صاحبتي نبخلصت العملیة رحت على بحنس حتى یعملو لي اعادة تأھیل، ما في حدا بالبیت، وانا ھن
بتعرفیھا؟ ھي نبیلة صعب من الشویفات، قلت لھا نبیلة ما بعرف شو بدي اعمل، قالت لي في واحد جاب لي وحدة كتیر 
منیحة اثیوبیة بس، تلفني لھ، تلفنت لھ، طلع ھو درزي ونبیلة درزیة، (ضحكت) شوفي كیف بتصیر االشیا، قال لي عندي 

س لو ما كانت مدام دروبي، ما كنت بعطیكي ایاھا، قلت لھ مدام دروبي صاحبتي من ایام الخبز، والدنا ربیوا وحدة منیحة ب
  --سوا، قال لي طیب، كنت بعدین بالمستشٮف، اجت ھیدي مع وحدة تانیة

 دیما: شو اسمھا؟
لیز بترجاكي خلیني احكي مع ن.س.ي.: ایفتو، بدي احكي معھا وھیدیك كل الوقت عم تحكي معھا، قلت لھا ب -1:22:51

البنت العرف شو بدھا وشو ما بدھا، وما كان عندي خیار، ھو قال لي كتیر منیحة ولو ما كنت صاحبة مدام دروبي ما كنت 
ببعتلك ایاھا، قلت لھ اوكي، فبقى كنت بعدین بالمستشفى ومیّا اجت، استلمتھا میّا وتدلھا على البیت، وشو تعمل وشو ما 

میّا انا أل، قلت لھا (ضحكت) تعذبت معھا باالول، بعدین  bossقت ضھرت من المستشفى كانت معتبرة انھ الـ تعمل، بقى و
عدین، صار ھا بقلتھا لیكي حبیبتي ھیدي بنتي اجت النھ كنت بالمستشفى، بس انا اللي ھون مش میّا (ضحكت) ال مشي حال

 لھا عندي خمس سنین
  نوا صغاركمان بعتقد العمر، وبكو دیما: اوكي
 ن.س.ي.: ھیدي مغامراتي -1:23:53

 دیما: (ضحكت)، اخر سؤال، كیف بتقضي یومك ھاالیام؟ 
ن.س.ي.: بقرأ كتیر وبكتب مثال النھ الناس ھیئتھم بطلوا یعرفوا عربي بھالبلد، ھلق وحدة رفیقتي كاتبي كتاب  -1:24:01

وحدة تانیة ھي و، لو بتعتیلي ایاه كنت ترجمتلك ایاه اظبط، عم صلحھ.  to proof readت لي ھو مترجمتباالنكلیزي، بع
استاذة بجامعة البلمند وطالبھا عاملین مقابالت مع نساء لبنانیات علّموا بالعراق، قلت لھا ھیدا الموضوع بھمني، قالت طیب 

تغل بلشت عم صلّح المترجم وبعدین بشوقت، ھلق  دفر نا كلھراح ابعتلك المقابالت وبتكتبي لي ایاھم قلت لھا اوكي، فإجو
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على ھیدیك فعندي، بعدین عندي طبعا باحثات، وعندي مسرحیات النھ كتیر بحب المسرح ما بفّوت مسرحیة وبروح على، 
حفالت موسیقیة قلیل اذا كانت محرزة، قلة ما في شي محرز، بس اكتر شي مسرحیات وسینما وبكتب وبقرأ وبسمع موسیقى 

 بالبیت
 بتسمعي؟  ینمدیما: 

(موسیقى كالسیكیة)، باخ خصوصي، وبعدین بتھوفن وموزار، بس باخ كتیر  classical musicن.س.ي.:  -1:25:20
 بحب باخ

 بتحبي تحكیني عنھا؟كان دیما: نحنا خلصنا بس في شي ذكرى ما حكینا عنھا؟ 
 ن.س.ي.: شو -1:25:40

 دیما: في شي ذكرى، شي قصة؟
 كتیر قصصن.س.ي.: حكیتلك  -1:25:42

 دیما: ایھ بس اذا في شي حابي تحكي عنھ، مثال بالحرب كیف عشتي الحرب؟
بیت من جھة االسرائیلة عم یقصفونا بالبواخیر، ومن جھة السوریین بن.س.ي.: بالحرب كنت قاعدة ببیر حسن،  -1:25:51

لكویتیة؟ كنت الكل، بتعرفي وین السفارة ا وبیر حسن كان بین )مخیماتھمكامبیتن (عم یقصفونا بالھیدا، ومن جھة الفلسطینیة ب
وبتعرفي ما في دكاكین ھنیك، واصحاب االمالك كلھم فلوا وتركوا  .ھنیك حد منھا، ھیدا صار بدو كتاب، كیف عشت الحرب

یا، الحمد نوبقینا انا وابراھیم، وائل كان بعده بالبیت بس وائل كان عنده تمرین بالما .بال اكل وبال ما یسألوا عنھم ،بوابینھم
، live actionكان یوقف یتفرج على االسرائیلیة، قول لھ یا وائل رجاع بقلي  ھهللا مش موجود، مع انھ بفترة كان موجود، الن

باالخر بس تھدأ شوي حط حالي بالسیارة وانزل على راس بیروت . یا حبیبي رجاع شو الیف أكشن؟ ، live actionشو 
قال لھ لي الـ  AUBعملتھا بھالفترة، تلفنو لي من الـ  PhDتبع الـ  defenceمرة وبعدین، الـ  تأشتري اكل لھالبوابین وإللنا.

defence  تبعك، قلت لھم انتو مش عایشین ببیر حسن، انا عایشة ببیر حسن، عندي اسرائیلیة وسوریین وفلسطینیة عم
وقلت لھ البراھیم  PhDوي، ضبیت ھل یضربوا، اذا قدرت اوصل بوصل، وسكرت الخط، الخمیس الصبح بتذكر راقت ش

خلیني روح وكان عندي سیارة فولسفاكن صغیرة، رحت وصلت على تقاطع ھلق كل المعالم تغیّرت، كان في محل اسمھ 
Edin rock  (ایدن روك)، وصلت على تقاطع ھنیك وقفوني فلسطینیة مسلحین، قالوا شو اسمك، قلتھم نازك یارد، قال لھ

ل لھ نازك حامد، اسم مسلم، درزي، مش مسیحي، قال لھ طیب مشیھا، وصلت على راس بیروت، شو بتقول اسمھا، قا
ـ defenceساعتھا نمت عن ناس اصحابي ھنیكن وتاني نھار رحت عل  وال كیف جاوبت،  defence، ما تسألیني كیف كان ال

لعة وانا راجعة وطا .ھلق بدي ارجع، قلت یا بنت لحقتي وجیتي اشتري شوي خضرا وغراض للبیت .عقلي كان، وخلصنا
سان میشال، وقفوني السوریین، وین رایحة قلت لھ ریاحة على بیتي وجایبي اكل لوالدي النھ ھون   --بطلعت سان سیمون

 –مرة تانیة  ،ھون بیتي، طیب امشي، رحت. خطوفي متل ما انتو شایفین ما في دكاكین، قالوا لي وین بیتك دلیتھم، قلت لھم
 

انھ كل  مع ، تركت لبنانالن.س.ي.: النھ قصصي بالحرب كتیرة كتیرة، الني ما تركت المنطقة ببیر حسن، و -1:19:26
 الناس تركوا، ما بقى حدا یھتم باعطاء االكل للبوابین غیري انا

 دیما: مین خطفك؟
ومنى امیوني بالیرزة ساكنة، وتوفي زوج بنتھا، قلت البراھیم، وكانوا اول یوم فاتحین ن.س.ي.: كنا ببیر حسن  -1:29:46

الطریق من مار مخایل، كانت الطرقات مسكرة، قلت لھ ابراھیم بدي روح عّزي منى، قال لي نازك بعدھم شي فاتحین 
زرقا بدي اعملھا، حملت حالي الطریق، قلت لھ ولو بطلع، وھو بیعرف انھ انا وقت ما بدي شغلي بعملھا، والسما 

بھالفولسفاكن، وطلعت عالیرزة وعّزیت. وانا وراجعة على تقاطع مار مخایل في جیش لبناني وجیش مسلم كانوا مقسومین 
مسلحین  2وقتھا، مرقت على اول واحد قال لي ھویتك، وتاني واحد ھویتك، ما لحقت اوصل على تقاطع الشیاح بیھجم علّي 

 فر جیش الخھم أل كنت الحظت انا وراجعة في مةن قلت لھم شو بدكم، قال مدام وین رایحة، ھویتك، قلتوقال لھ وین رایح
ورجعت، وبلشوا یقصوا بالھوا، لوصلت طلعوا دركیة، سمعوا القواس، طلعوا، قال خیر یا  arriereفر درك، رّكبت خم

یب تفضلي، بدل ما یشوفوھم ھني، شافوني انا، ست، قلتھم ما بعرف في مسلحین عم یقوصوا علّي ما بعرف شو بدھم، ط
حطیت السیارة، وفتت معھم قال ھویتك وراقك الخ، شي عشر دقائق حققوا معي، بعدین تفضلي خلص، ضھرت، السیارة 
بعدھا بس ما في طریق تانیة، ھیدي الطریق الوحیدة اللي بقدر اخدھا، ركبت بالسیارة ورحت، كانوا على التقاطع، حاطین 

لما اقدر اقطع، قلت لھم اللي بدكم ایاه، ھون بالطریق، انا ما بعرفكم وما بتعرفوني، واحد بقول للتاني، نادي الریس اجا  دبابة
واحد تاني طلع بالسیارة وحط الفرد (المسدس) بخصري وقال لي ھلق بتمشي (ضحكت) اخ الفرد بخصري ما في مجال 

 للعنتریات مشیت، ھیدي االشیا بتھمك؟
 ھ اكیددیما: ای

ن.س.ي.: مشیت، فوتني بالزواریب بالغبیري، ما بعرف وین، وصلنا على بنایة، وقفي ھون، وقفت تفضلي،  -1:32:25
تفضلت طلعت معھ بنایة، فاضیة ما فیھا شي، فتنا على اوضة (غرفة) كلھا سالح وصورة مش نبیھ بري، حدا قبل منھ، ما 

ي، شاف اني مسیحیة من الھویة، قال لي انت لیھ ھربتي من شبابنا، نحنا بعرف الخمیني مدري مین، وراقك، اعطیتوا وراق
المنطقة كلھاه مسیحیة ما عنا شي ضدكم، مني الني مسیحیة، انا قّدرت انھ بدھم یسرقوا سیارتي واناما عندي غیر ھیدي 

او صار الحمد هللا ادب عربي، والسیارة تأشتغل وروح على شغلي وارجع، قال شو بتشتغلي، قلت لھ انا بعلّم، شو بتعلّمي؟ 



	14	

بدو یفرجیني براعتھ انھ ھو مثقف، قال لي مین بتحبي باالدب العربي، قلت لھ بحب بدر شاكر السیاب، بحب كمان ھیدا 
الشاعر الفلسطیني محمود درویش، قال لي ھیئتك وطنیة، قلت لھ الوطنیة لناس وناس أل، النھ انا مسیحیة بطلت وطنیة، انا 

كمان ساعتھا ارتاح شوي، قال لي طیب وین ساكني، قلت لھ ھون بالمنطقة، وانا محتاجة سیارتي لروح على وطنیة ونص 
شغل وارجع من الشغل بس، قال لي اعطینا رقم تلفونك اذا احتجتي شي، قلت لھ اخي، ما راح تجو تعملوا لي زیارة وانا 

اح ال انا بالسیاسة وال انا بالطائفیة وال شي انا مھنتي ھون الحمدهللا كتیر مرتاحة ومش محتاجة لشي وخلص ضمیري مرت
اني علّم وخلص، قال لي طیب متل ما بتریدي، واجا، فنجان قھوة، قلت لھ ال شكرا بدي روح على البیت بكون انشغل بالھم 

ت ركابي شالني ما رجعت، نزل وصلني عالسیارة، السیارة بعدھا واقفة، ركبت ورحت على بیت، بس وصلت بالسیارة بل
وصلت عل بیت، فتحت لي الخادمة، ست نازك شو بكي؟ قلت لھا اسكتي  .) كیف اجتني ھالجرأة، اني آوحوا بھالشكلترجف(

خطفوني (ضحكت) المھم ارجعت بالسالمة ھیدا المھم. یعني عندي مغامرات من ھالنوع النھ ما تركت بالحرب وال تركت 
مع  رمایتي العتیقة ھیدي كلھا، بحس مرتاحةصما عندي فرق بین االدیان وال بین الطوائف، على اللي المنطقة وتربیت بجو 

 مین ما كان، وین ما كان، شو بعد بدي خبرك (ضحكت)
 في ناس طلعوا على جبل وقت الحرب  ؟دیما: ما طلعتوا عل جبل وقت الحرب

وكنا بالحرب  AUBالبنت اللي عندي مریضة واخدتھا على ن.س.ي.: ال ال بقینا ببیر حسن، مشكلة تانیة، كانت  -1:35:37
 ،قلت لھ لیك سكوت، كتر خیر هللا! ساعتیننیطرین شو ھیدا  :عدھا، بفوت واحد مسلح ومعھ مرا، وقناطرین الحكیم تیشوفو

كت سبد ول مدري مین في بضھرھا (ضحكت) كھیدا قال .توا كل شي في حكما، بعنتریاتكمجانھ خلیتوا شي حكیم بھالبلد، ھج
 بدي احكیلك قصص كتیر (ضحكت) وھیم وقعد، ایھ یعني وقت ما بحس انھ معي حق ما بخاف، 

 بتعرفي؟ ،دیما: كان في نسوان یحملوا سالح كمان وھیك
بس عندي عالقات، عندي مشاحنات مع مسلحین، مرة كنت ضاھرة  .ن.س.ي.: أل ما بعرف حدا بیحمل سالح -1:36:29

ي، انت ر من والدي انت، روح انقبر من وجبوقفني قلت لھ لیك، اصغ ،سنة مسلح 13 -14من الجامعة واحد فرخ ھالقد 
نھ اس ي غریزة اني ما بخاف او الني، مواقف بحوفعال ما بخاف، وما بعرف ھی .وسالحك، ان ما بتخوفني، راح (ضحكت)

 في شي كمان تاني؟الحق معي ایاً كان مش ضدي او الحظ ما بعرف یمكن الحظ (ضحكت). 
 دیما: انا خلصوا سؤالتي

 ن.س.ي: خلص؟
 دیما: خلص

 
 
 
 
 
 

	


