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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 
 

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

 الربح. 
اریخ الشفوي والصور المرافقة نطلب منكم التنویھ بورشة الستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا الت

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
بیروت،  ، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف،٢٠١٧لبنان، 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 

ه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا. یمكنكم استعمالھا. بعض ھذ 	
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 وتاریخ میالدك؟ كبتقلیلي اسم ،انا مع ناتالي شمالي 2017حزیران  10دیما: الیوم 
 1968ن.ش.: ناتالي شمالي، خلقاني بـ تموز  -00:00:11

 ؟--دیما: وكیف بتعرفي عن حالك، شغلك
 انتربولوجیا ةمعي، عامل، ةاجتماعیة وبنفس الوقت عامل ساعدةن.ش.: انا م -00:00:27

 دیما: وین خلقتي؟
 نقلنا من بیروت ورحنا على منطقة كسروان 75وبالـ  68ن.ش.: خلقت بلبنان ببیروت بـ  -00:00:38

 دیما: بتتذكري اول بیت عشتي فیھ؟
 ن.ش.: ایھ اكید، بتذكر البیت والحي والجیران -00:00:56

 وین كان؟دیما: كیف كان 
ن.ش.: كان مار مخایل وكان بیت قرمید وحید مش انھ بنایة وكان في جنینة وكانوا الجیران یعني من مختلف  -00:01:03

 الفئات ومن مختلف االعراق النھ كان في ارمن ولبنانیة
 دیما: كلن كانوا بیوت قرمید او؟

 طوابق 3كان في بنایات بس اكید البنایات مش اكتر من  no noن.ش.:  -00:01:28
 دیما: وكسروان لیھ روحتوا علیھا؟

ن.ش.: بدایة الحرب، بدایة الحرب فرحنا باالول رحنا على بیت جدي ومن بعد بیت جدي، رحنا على بیت  -00:01:36
 بصربا

 دیما: جدك إلمك؟
 ن.ش.: لبیّي -00:01:52

 دیما: كانت عالقتك منیحھ معھ؟
ن.ش.: كتیر منیحة، ما كان في، طفولتي كانت طفولة كتیر سعیدة، مش انھ في مشكلة وھیدا، وحتى لما كنّا  -00:01:56

(وسط  centre villeیاخدني معھ، انزل، ذكریات الطفولة، انزل على  weekendساكنین ببیروت، كان جدي یمرق كل 
 البلد)، تاخدي البوسطة، وتشتري كعكة (ضحكت)

 ن مین كانت مؤلفة عیلتك؟دیما: م
ن.ش.: باالول كنّا بنتین انا الكبیرة بعدین اختي االصغر مني وبعدي بالثمانیات اجت اختي التالتة واكید امي  -00:02:33

وبیّي ولما نقلنا اول مرة على جونیھ ما كانت اختي التالتة بعدا موجودة، كان في ستي وجدي وفي فترة كانت عمتي النھ 
 كل العیل اللي بتنزح بوقت القصف والضرب والدھا، مثل

 دیما: كیف عشتي الحرب؟
 -77بعدین قعدنا بغدیر وبعد غدیر بـ  .ن.ش.: الحرب ما، قلتك كنا نجي اوقات على بیروت ونرجع نطلع بتنقّل -00:03:01

بي ما بتتخبي، وبتتخنزلنا قعدنا ببیتنا یلي، متل كل ناس بالحرب كان في خبربات عن كل حرب، بس بتسمعي القصف  78
بتنزلي بتطلعي، بتوطد عالقتك بالجیران، النھ الجیران بقعدوا عندك، بین الشقتین عادة النھ الشقتین ھني بیحموا، یعني 

الحرب والقصف فكل ھیدا بتتفاعلي انت وایاه، ما في خبز، جارك بجیب خبز، الكھربا ال، قوي، صرنا بمرحلة  تخبریا
في ماي ما في ماي، بتنطري شقة الجیران النھ الجیران مسافرین، كلھا حقبات بتمرق بحیاتك بھل  تانیة صار كال متواجدة،

توجھ، بتروحي على مدرسة بتجي من المدرسة، بتكوني بالمدرسة بیطلع انفجار بنبشروا علیك، متل كل الناس یعني 
 (ضحكت)

 عیلتن، عندك تجربة من ھالنوع؟ دیما: بسمع انھ بالحرب النساء كانوا ینظموا بعضن لحتى یأمنوا ل
ن.ش.: ھلق نحنا أل، ما عشنا ھیدي، عشنا اذا بدك بمرحلة كان والدي مسافر، فأكید االم بتلعب دور اكثر من  -00:04:30

غیرا بس انھ التنظیم كان یكون من قبل كل الجیران ما ضروري تكون امرأة او رجل، یعني ما كانت مرتبطة، النھ المناطق 
ا فیا منّا مناطق خط اولي، یعني ھیدا اللي بدك او انت عم تسمعیھ او عم تسألي عنھ، ھي مرتبطة بمناطق خط اولي، اللي نحن

 حیث شباب او رجال یا مضطرین یكونوا برا یا ھني موجودین على المتراس متل ما كانوا یقولوأ
 دیما: وبیّیك كانت مضطر یسافر؟

 تل غیره سافر تیأمن معیشة العیلة یعنين.ش.: كانت وقفت االشغال فم -00:05:15
 دیما: انت ما سافرتي ھیدك الوقت؟

 ن.ش.: نحنا وصغار ال ال ضلینا، عشنا كل الحرب بلبنان -00:05:27
 دیما: كان متوقع منك تشتغلي بالبیت انت واخواتك؟

طفولتي كتیر بالعكس اھلي ال ال كانت  .(تحلیل) عرفتي analyseن.ش.: ال ال قلتك طفولتي مش، ما بدا  -00:05:41
منفتحین وبیّي عنده افتخار انھ نحنا بناب وھیدا كلھ مش (ضحكت) ما مرتبط بھیدا كلھ ما قلھ ھیدا، اذا بتاخدي العیلة االكبر، 

 اھي ستي ام امي كانت زعالنة انھ نحنا بنات بس غیر ھیك أل (ضحكت)
 وجي، الزم تتعلّمي تطبخي او ھیك شي؟ دیما: ما حدا قلك الزم تتعلّمي ھیدا الشي بكرا راح تتز

 ھیدا كلھ ما كان عنا ایاه بالعیلة؟  noن.ش.: او تقعدي بھالطریقة وتتصرفي بھالطریقة وما تتطلعي على شجرة،  -00:06:17
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  لیھ؟دیما: 
ذكرتلك ستي  قلتك،ن.ش.: النھ كان عندن انفتاح مش انھ في تسكیر ھلق طبیعي االكبر سنا یكونوا بغیر تفكیر  -00:06:27

من میلة امي او ستي من میلة بیّي لما اجت اختي الصغیرة كانت ازمة عندھا متل كأنوا امي جایبتا بالشنطة معا، بس انھ 
غیر ھیك ما في مشكلة، ھلق اكید بالعیلة الكبیرة برجع بقلك في اھتمام اكتر یكون في شاب بس ھیدا كلھ ما كان إلھ تأثیر 

نھ كان في اھتمام بغض النظر اذا صبیان او بنات انھ نكون متعلمین النھ ھو السالح الولد وخصوصي على عیلتنا یعني ال
 بظروف الحرب

 اختصاصك؟ نقیّتيكیف  :دیما
(برنامج) على  programmeت اختصاصي، یعني ھو شوي بالصدفة اذا بدك مرتبط، كان في قّیكیف نن.ش.:  -00:07:20

 assistante social، وكان في posse cafeالفرنسیة بلبنان على تلفزیون لبنان اسمھ    (قناة) canalتلفزیون قدیم على الـ 
(مساعدة اجتماعیة) فتت رحت تشوف  assistante social(مساعدة اجتماعیة) بس ھو عملیا انا باالول ما كان بدي اعمل 

ھوني بھاالختصاصات كان في یا بّدك تعملي الموجودین، شو االختصاصات الموجودة، و   (االختصاصات) majorال   شو
 .(خدمة اجتماعیة) service social(تربوي) بفترتھا او بدك تعملي  educationمعلمة وكل النھار مع الطبشور وھیدا 

انا اللي كنت حابي اعملھ، حابي اعمل اختصاص مرتبط ببرامج لالطفال توعیة وھاالمور ھیدي فما القیتھ وفتت عملت ق ھل
service social اكید رحت والتقیت وتفسر لي عنھ وعملت فحص 

 اي جامعة كنتي؟ ؟دیما: كیف بتتذكري ایام الجامعة
النھ ایام الجامعة كانت  ،ھي ایام الجامعة كان في شوي مفارقات اكتر من طفولتي اذا بدك .ن.ش.: الیسوعیة -00:08:26

الن وعندك الطریق  huvelinندرس بمنطقة لتین النھ وفي اوقات كنا ننزل مرتبطة انھ الفرع تبعنا كان موجود بمنطقة المعام
والقصف والضرب واذا في باصات وال ما في باصات واذا في تنقّل عام وال ما في تنقّل عام، وبدك تروحي تأمني الفترات 

مختلفة  مختلفة، معلوماتالتدریبیة النھ كان اختصاصنا من اول سنة مجبورة تروحي تتعلمي واالختصاص بیعطیكي افاق 
فتبصیر في تغیرات بتصرفاتك فھو اكتر كانت التحدیات وبتلتقي مع ناس عالطریق باشخاص عندن مشاكلن عندن، یمكن 

ھیدي ھي لما تصیري انت عم تحتّكي بمراحل الجامعة وعم تضھري وعم تروحي  .في اشخاص عندن انحرافات معنیة
بالمرحلة نحنا تخصصنا بمرحلة الحرب، فمرحلة الحرب كان إلھا مفاعیال یعني ھیدي بتشوفیا اكتر خصوصي برجع بقلك 

انھ حتى، كنا نكون بالجامعة یبلش القصف بدك تنزلي تروحي تنضبّي او بدك تقعدي على الدرج وبس یخلص القصف بدك 
الجامعة  ، عرفني ھيترجعي تكفي دراستك او بدك تكوني قاعدي والشبابیك مسكرین بخفّان بحجار تما القناص یضربك

المحتوى تبعا كان او انت وضاھرة في المكان اللي عم تتدربي فیھ وّال ھلئتني بلش بلش القصف والضرب او بلشوا یتخانقوا 
مع بعضن، كیف بدك ترجعي على البیت وین بتنامي كیف بتنتقّلي، بدو یضل بالشنطة تبعك في عندك شنطة صغیرة فیھا 

 وبالشمعة luxe، ھي ھیدي كانت اذا بدك، بدك تدرسي على فرشایة سنان وفیا غیارات
 والشمعة؟ luxeدیما: كانت تضل معك الـ 

وشمعة بس یكون معك غیارات اكید النھ ممكن بتكوني ما  luxeن.ش.: ال ال، بتدرسي وین ما بتكون في  -00:10:51
 تقدري ترجعي من عند زمیلة إللك وھیدا ما كان، كان لجیل یعني مش مرتبط بشخص، مرتبط بجیل بكاملھ
 دیما: وكأشخاص مین اثّر فیكي بھالفترة اكتر شي، تعرفتي منّا او منّھ على اشیا جدیدة او شي ھیك؟

مرحلة في عندك ناس، ساعة بالجامعة یا بكون دكتور بالجامعة وبعدین انت وعم تشتغلي بكون ن.ش.: بكل  -00:11:19
 حدا مسؤول عنك

 دیما: ھیدیك الفترة كان في شي دكتور، دكتورة؟
 ن.ش.: ال ال، انھ ما بتذكر بس بكل مرحلة كان في شي -00:11:31

 دیما: بعد الجامعة دغري اشتغلتي؟
معة كان باالول في توجھ انھ یكون الشغل تجربي تالقي شغل بالمنطقة قریبة النھ ما معك ن.ش.: بعد الجا -00:11:39

للرسم واالشیا القدیمة  pintureعربیة، فباالول ما لقیت بالمضمار تبعي أل، اشتغلت غیر اشیا، اشتغلت بغالیري للـ 
antiquite  وبعدین جربت اشتغل بمستشفى على اساس فتتassistante social 3المستشفى شغلوني سكرتیر فأكید ب 

 (اذا) تفتت بعدین، بلشت بشغلي باختصاصي ومن وقتھا بشتغل بالعمل االجتماعي donc  شھور قلت باي باي،
 على النملیة؟ crtdaدیما: ایمتین فتّي على 

ھو انا تخرجت  ھیتن.ش.: ھیدا كان بعدین، باالول كان في عندي خبرة میدانیة، ما ھو، اللي ما قدرتي ربط -00:12:34
باول مرحلة اشتغلت بمركز مرتبط بالوقایة للصبابا من الصعوبات  soبجامعتي بالتسعینات یعني انا من جیل التسعینات، 

بت فوت اشتغل باالطار سنین عمل، وبعدین اشتغلت جرّ  6بعدین اشتغلت لفترة معینة، تركت المركز بعد  ،اللي بواجھّون
صرت و الیسوعیةوبعدین اشتغلت بالجامعة  .كید بالمدرسة وما كتیر ارتحت بھالمضمار ھیداالمدرسي كعامل اجتماعي، ا

وم ت دبللاشتغل مع مجموعة االبحاث بنفس الوقت، وھیدي الفترة كلھا كمان كملت دراستي، عملت جدارة ومن الجدارة عم
 2003 -2002في حقبة قبل كانت. ومن  2003 -2002علوم علیا باالنتروبولوجیا فكلھ عندك، فجموعة االبحاث اجب بـ 

 ً  بلشت اشتغل على تمكین المرأة اقتصادیا
 دیما: ایمتین صرتي رئیسة النملیة؟
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ن.ش.: وقت اللي صار في إلھا اطار قانوني، یعني النھ ھو كان برنامج اجتماعي وبرنامج اجتماعي تحّول  -00:14:17
 2012تسویقیة لمنتجات السیدات فكانت بـ بعدین صار في احد مخرجاتھ كان انشاء تعاونیة 

 دیما: بس انت كنت فیا باالول یعني؟
 ي كان باالول برنامج صغیر بعدینلن.ش.: كنت بالبرنامج االجتماعي، كنت مسؤولة عن البرنامج االجتماعي یل -00:14:41

كیف مرتبط بواقع السیدات وصار مشروع وبعدین كبر وصار في كتیر اشیا، شي مرتبط بدعم وتطویر التعاونیات، شي 
ر في محل الزم ابعیشوه بالمناطق، وشي مرتبط بالعمل على السیاسات االقتصادیة بلبنان، كلھ ھیدا كبر كبر كبر، فلما ص

روع ن لھ اطار قانوني، مش بس مشاقتصادي وبیع منتجات السیدات، كیالنملیة اذا بدك، الشق التمكین اال النملیة تكون، مش
 2012تعاونیة والتعاونیة ھي صار اسمھا نملیة بـ  ھیك، فتأسست

 دیما: مین طلع بھاالسم بتتذكري؟
ن.ش.: ایھ كان حوار بیني وبین شخص لھ كتیر تأثیر على النملیة مش على النملیة لكل المشروع، كان زمیل  -00:15:31

ق الوعي االجتماعي، اول ما بلشنا ومدیر اسمع عمر طرابلس، ھو كان عنده الشق الوعي االقتصادي، وانا كان عندي ش
فعرضنا كذا اسم واحد منن كانت النملیة وبعدین توافقنا وانا وایاه علیا فكانت عطول مباحثات، ھو بقول كانت لھ الفكرة وانا 
بقول كانت إلي الفكرة بس ھي كانت نقاش مشترك اذا بدك (ضحكت) وبعدن رجعت انعرضت على السیدات وھني قرروا، 

 وبترجعي بتحثي 5 -4ل بتحطي الئحة كبیرة وبتجوجلي وبیقى مثال بس باالو
 دیما: كشغل مع النساء بتحسي انھ انت كان بدك ایاه او انھ شغل؟

ن.ش.: ال اكید  لو ما عندي انتماء لتفكیر وتطویر المرأة ما كنت كفیت فیھ، ھلق اذا بدك الشق المھم انھ بالتعلیم،  -00:17:22
حترام البیئة لالشخاص والتطور الذاتي تبع االشخاص یلي ھني وكل واحد بقرر شو بده، یعني صحیح اذا بدك ھو مرتبط با

كنا ببرنامج تمكین المرأة اقتصادیا بس الفكرة االساسیة وراه انھ یكون انسان مسؤول، یعني اذا واحد بدو یكون بالبیت بدو 
ط بمسؤولیة مش انھ الظروف واالحكام وما بعرف شو وما بعرف یكون قاعد بالبیت ومقتنع انھ قاعد بالبیت النھ ھیدا مرتب

شو، واذا ھو بدو یضھر ویشتغل في فرص مختلفة بس كمان بدو یتحمل مسؤولیاتھا مش مضطر النھ المادة عم تعلمني، 
لشباب افھیدي، برجع بقلك ھیدي كمان لما تكوني عم تشتغلي مع شباب وصبایا بدا تاخد وقت لتفوت بذھنیّتن، النھ مع 

 والصبایا غیر تفكیر وعمل، بس مع السیدات ھي ھون
 دیما: اوكي
ن.ش.: عنصر المسؤولیة كتیر مھم، ھلق التفاعل بلبنان النھ في كتیر مناطق مختلفة، االفكار، احترام المذاھب،  -00:18:27

 الناس مش انھ انا عایزه اغیّر على مالحظة التغییر ودعمھ یمكن بس بنمطیة --كیف بدي قلك --احترام البیئة، العمل على
 الدنیادي، ال الناس بتتغیر انھ بس بّدا وقتا، وھیدا، بدك اوقات سنین
 دیما: بحس شغلك بیتطلب منك تتنقلي كتیر، اي اكتر منطقة بتحبیّا؟

ر الیاس من ب ن.ش.: اه المنطقة اللي بحبّا في مش مرتبطة بشغلي، المنطقة اللي بحبّا في الطریق اللي بتوّدي -00:19:14
للقرعون، بحبّا اذا بدك، ھي مش مرتبطة بالشغل وال مرتبطة بشي، والبآوي كلھ عندي، یعني انا شخص بحب الطبیعة وبحب 

 كمان المناطق اللي بتطل على البحر بس ما بقى في شي كتّر خیر هللا شكلو مرتب بطل على البحر (ضحكت)
 ، كتابة، شعر؟یاتھواعندك : دیما

ن.س.: أل، كتابة اكید أل، قراءة ایھ بقرأ، ھلقتني متل كل الناس بمرق بمراحل اوقات إلي جالدة اقرأ اوقات ما  -00:19:59
 إلي جالدة اقرأ
 سألك النھ شاعریة وبتحبي الطبیعةدیما: عم ا

 ن.ش.: ال ال، انھ مش كل ما واحد حب ورقة وشجرة صار بدو یكتب ال (ضحكت) -00:20:14
  inspiringالناس الي بتحّسیون  دیما: بشغلك مین من

 ن.ش.: كل وحدة -00:20:31
 ن؟دیما: كلّ 

 ن.ش.: كلن -00:20:34
 دیما: بتحكینا عن حدا منّن مثال؟

ن.ش.: كل وحدة إلھا شخصیتھا، كل وحدة مرتبطة شخصیتھا ببیئتھا یلي بدا، یلي ما صحلھا ظروف تتعلم،  -00:20:35
حالھا من خالل ھالشي، یلي زوجھا توفى وما عندا والد وھي عم تشتغل بس عم وصلت لصف معین، بس ھلق بدا تبرز 

تحقق احالمھا بھیدا، یلي اضطرت الظروف تخلیھا تمشي مسافات لتتعلم وانشأت شي، یلي ملتزمة دینیا وبتمارس عقائدھا 
 بس بنفس الوقت عندا اطار تنظیمي واداري، كل وحدة عندا شي، ما في

جع لسؤال التنقّل، في حدا مرة قلك انھ حرام انت تتنقلي كتیر او تمشي او تشتغلي كتیر برات البیت، دیما: بعتقد راح ار
  commentاجتماعیا یعني حدا عطاكي ھل 

 ن.ش.: لحظة اذا عم تنبشي على فكرة انھ التنقّل، انھ البنت ما فیھا تتنتقل، مش من ھیدي الناحیة، أل -00:21:41
  social barrierدیما: ما واجھتي ھل 

 ن.ش.: ال ال، أل، بس انھ تكوني عم تتعبي بشغلك النھ عم تشتغلي عدد ساعات كتیر، ایھ اكید -00:22:00
 دیما: عیلتك بیعرفوا عن شغلك، فایتین معك؟
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 ن.ش.: ایھ بیعرفوا حتى زایرین قسم من الھیدا -00:22:12
 دیما: بتخبریون؟

  مش انا بروح بخبر، أل بس بأوقات شاركوا بنشاطات مرتبطة بالشغلن.ش.: مش انا بخبرن، اجماال -00:22:17
 دیما: سافرتي برات لبنان؟

 ن.ش.: كتیر، كتیر سافرت ایھ -00:22:32
 دیما: وین اكتر محل اثّر فیكي؟

ن.ش.: ھلق مش محل واحد، یعني كل محل في إلھ طابعھ یعني یمكن اول سفرة عملتھا كانت على مصر،  -00:22:40
مانیات بوقت القصف والضرب فكانت لھا تأثیر، بترجعي لما انت تسافري مع رفقاتك بكون في إلھا دور، بعدین لما بالت

 بتروحي بتشوفي اوروبا بمرحلة معینة كمان بكون إلھا ھیدا، حتى سریلنكا كان لھا تأثیر كتیر حلو، عرفتي كل منطقة
 ون اي ساعة بتوعي شو بتعملي؟دیما: السؤال االخیر حیكون، النھار بحیاتك كیف بیك

 ن.ش.: حالیا؟ -00:23:36
 دیما: ایھ

ن.ش.: ایھ لیكي راح اقسملكك ایاھن، في شغلتین النھ، اذا من ضمن شغلي یلي عم قومو، وادارة النملیة وفي  -00:23:40
یلي، الزم ینقلوا الصبح النھ مجبورة كون بالمكان اللي عم یتحضر في الطعام  5:30عنا شي ضیافة، ببلش نھاري من 

واكید بكون دوري  9 -8الغراض، الزم تتركب الطاوالت، الزم ینشرف على كل ھاالشیا ھي، واوقات ما برجع قبل الساعة 
بین اشراف، بین نقل، بین ترتیب، بین التعاطي مع الھیدا. بنھار عادي اذا بدك تسمیھ عادي ھو بقوم بشرب قھوة مع العیلة 

 -8بترك تروح على شغلي وھون یا بكون في اشیا اداریة یا بكون في ھیدا بس كما ما بیخلص قبل  بتحدث انا واھلي وبرجع
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 دیما: بتحبي الشغل االداري؟
 ن.ش.: ما كتیر بس انھ بعملھ یعني -00:24:46

 دیما: في شي بدك تضیفیھ ما سألتك عنھ
 ن.ش.: ال  -00:24:55

 دیما: ذكرى اجت على بالك؟
 ن.ش.: ال -00:24:56

 دیما: شكرا كتیر إلك. 
 
	


