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	السلسلة/الموضوع الرئیسي النساء في الحركة البیئیة 

17-PS/EV-06	
 

 رقم األرشیف

 عام (ال حاجة إلذن خاص)
	

 نوع األرشیف

 منى خلیل
	

	الحكواتیة

 ١٩٤٩آب  ٢
 

 تاریخ میالد الحكواتیة

المنصوري، جنوب لبنان، ٢٠١٧ تشرین أّول ٤١  تاریخ ومكان المقابلة  
في السابعة من  بمفردھاتحكي لنا منى خلیل عن طفولتھا في نیجیریا وقدومھا الى لبنان 

، ایة السالحفوتسرد كیف بدأت عملھا في حمحبّھا للطبیعة بدل الدراسة. عن عمرھا، و
وقد كان حلماً لھا لفترة طویلة. تتكلّم عن خسارتھا المفجعة إلبنھا، وذھابھا الى ھولندا 

كما تقول  تربّت علیھ وتعبده،الذي  لشفاء ثم عودتھا الى المنصوري للدفاع عن البحرل
من مشروع غیر قانوني یھدّد الشاطئ والسالحف.  لنا،  

 

 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

 محمد عليغزل 
 

 التفریغ

	
 

 الترجمة

 -القلیلة -عام شاطئ -السیاحة البیئیة -یةمحم -السالحف -المنصوري -بیروت -نیجیریا
  -ھولندا -دینامیت -بناء غیر قانوني -آخر دّب بالمنصوري -البلدیة

trauma-	porcelain	restorer-	snorkeling-	poison	fishing-	Orange	
House-	monitoring	the	beach-	soul	friends-	illegal	construction-	
eco-tourism-	BBC	documentary-	African	grey	

لكلمات الداللیةا  
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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 

 
لورشة المعارف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على صفحة االلكترونیة 

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 الستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ ال
كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف

، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ٢٠١٧دیمة قائدبیھ،  لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا
] ١٢لبنان، ص.   

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

	یمكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا. 
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 بالمنصوري مع منى خلیل. ھاي منى Orange Houseانا بال  ٢٠١٧أكتوبر  ١٤الیوم  soدیما قائدبیھ: 

 منى خلیل: یا ھال
 ي دایماً منعمل مقدمة، إسمك، تاریخ میالدك و وین خلقتي؟د.ق: فیكي تقلیلي أّول شي، ھیك

   August 2، 1949] منى خلیل، 0:0:17[ م.خ:
 د.ق: خلقتي بلبنان؟

] أل، ماما، خلقت بنیجیریا، الغوس نیجیریا، وتربّیت ھونیك على إید مربیة نیجیریة، منھا ھّيِ تعلّمت 0:0:27م.خ: [
بیت عالشجرة، و  tree houseدّي بسْینة تجبلي بسْینة، بعدین جْبرتون یعملولي ،ُحبّي للطبیعة. كطفل شجعتني كتیر. ب

سنین ھو المرحلة یلّلي  ٦مكّونة یعني خالص،  alreadyبعدین جابتلي سعدان. لما جیت أنا، وصلت علبنان كنت طفل 
 یة أكتر من إني لبنانیة.أنا بحّس حالي نیجیر--بتتخّطي فیھا الطفولة وبتكوني تأّسستي. یعني أنا جیت مأّسسة 

 ؟٦د.ق: جیتي عمرك 
 سنین، حسب ما أعلمتنا منى الحقاً] ٧سنین [ ٦] عمري 0:1:17م.خ: [

 د.ق: شو كان إسمھا المربّیة؟ 
] كانو یعیطولھا ماما منى، وآلخر یوم من حیاتھا رحت شفتھا وودعتھا. ما عات قلھا إسم صارت ماما 0:01:22م.خ: [

 منى. كان كتیر كتیر صعب علیھا الفراق تبعنا. بس ضلّیت طّل علیھا. 
 إنّو تذكرتیھا أكتر شي بعیلتك، ھي أكتر شي بتعدّیھا شخص أثّر علیكي بعیلتك یعني؟ interestingد.ق: 
یعني كل شي أنا كطفل بحبّھ،  ھّي اتطبل وبیّي یزّمر[تضحك].  --] ممم [تسعل] ھي وبیّي بالحقیقة ألنّھ0:1:51م.خ: [

ع مبدّي إتغدا مثالً تحت الطاولة مع البسینة، ایھ ما حدا بیسترجي یوقفني، "اتركوھا خلّیھا" وتحطیلي أكالتي تحت وآكل 
عھا غیر شكل، مختلف تماماً یعني، ما إلھا خص ال بالطبیعة و ال بالھیدا، أّمي كان طب --البسینة. وبیّي ما حدا یتدّخل

Society woman.  
 سنین ٦عشتي بالطبیعة أّول  soد.ق: 
خلقان فیي ھل شي، وھیدا الشي یللي ماما  alreadyبالطبیعة، تأسست بالطبیعة وأنا عندي  ] عشت كتیر0:2:30[م.خ: 

 ون متل ما بدي یعني، وإال كان في تقیدات كتیر من جھة األھل. وعطتني حریتي ك as a kidمنى مسكتھ 
 د.ق: جیتي على لبنان لوین؟

] جیت علبنان عبیروت ماما. وكلھا القصة مشان المدارس ولغة العربي. كنت إحكي نیجیري وانجلیزي 0:2:54م.خ: [
ي، وإتضایقت كتیر. حتى ھلق في إشیا یعني حّسیت انو أنا انفصلت، فصلوني عن إمّ  --یعني. ما كانت ھینة علیّي ھل 

لي عملوه ما كان مضبوط. عل قلیلة خلّونا كرمال ننضج شوي بعد أكتر. یلّ  separationبداخلي أنا بحّسھا إنّو ھل 
Anyway  ،(تسعل) تونا عمدرسة أّول شي عل یسوعیة. سنة زمان  --، نقلونا أنا وأختي sorryعشنا ببیروت [تتنھد] فوَّ

سكینة یعني ھي وعمرھا سنة ونص بعتوھا عبیروت. إّمي كانت كتیر صغیرة لما اتجوزت، وھي من داخلھا بس أختي الم
بس أتجّوزت وعندھا واجبات  --فنّصت یعني: "ما بحب الوالد" بحیاتھا ما  --ما بتحب األوالد وكل عمرھا تعترف 

والد یعني كل واحد عندو ماما (تضحك)، انا وخیّي یعني، ھو كبیر العیلة ومعقولة ما تجیب أوالد؟ بس بأفریقیا كان األ
أحمد ضلّینا ھونیك، حبیبتي أمل ھي یللي انظلمت اكتر شي النّھ بعتوھا من ھنیك من جْو العیلة لعند عمي یللي ھو كان 

ھیدا الشي كتیر غلط  -- separationكتیر كتیر قویة من ورا ھل  insecuritiesبعده طایش. ھلق بحس في عندھا 
 عمل مع الطفل. ین

 ـــــــــــــــــ إجت لوحدھا؟ د.ق:
 بس ایھ، إجت، بعتوھا لوحدھا --بعتوھا مع حدا  --] بعتوھا لوحدھا 0:5:03م.خ: [
ً  ٥عاشت بال عیلتھا ھون.  soد.ق:   سنین عاشت بال عیلتھا تقریبا

عم --بتذّكر نحنا وجایین  --ة یعني ھل فتر ،أشھر، ما كتیر، ورا بعضنا نحنا. ایھ ٩م.خ: ایھ ھي أكبر مني بسنة و
على بیروت، او ھنّي  Romeومن  Romeنحنا وراجعین الطیّارة من نیجیریا بتوقّف ب  --بحكیلك تفاصیل یعني

   one for you and one for yourرایحین مشوار ما بتذكر. المھم نحنا وبالسوق راحوا اشتروا لعبتین وقالولي 
sister  . حملتھن وركبت ھل طیّارة، نزلت عل المطار شفت إختي ما بعرفھا، وال ھي بتعرفني. عّرفونا على بعض
منرجع على حدیثنا، فّوتونا على المقاصد،  ].تضحك[شي.  یدي كلھو ok one for you and one for meوقلتلھا 

 ، ونحنا كنّا شیعةstrict strictاسالمیة 
 د.ق: اه
كتیر قوي. خلصنا من  discriminationما عاملونا منیح أبدا بس ألنّنا شیعة. كان في  یقة ھم] وبالحق0:6:19[م.خ: 

ھل مرحلة البشعة. أّول شي كمان الراھبات ما كانوا أبداً مناح معنا [تضحك، تتنھد] خلصنا من مقاصد وبعدین عل 
BSG, American Evangelical School for Girls  إشیا كتیر من ھل المعلّمات . ھونیك بالحقیقة إتعلّمت

 --مة المعلّ  --ما حّب الدرس مثالً والمعلّمین یلّلي شافوا فییي اشیا كتیر حلوة وغریبة ودفعوني یعني لحتى كون أنا. 
، راسي مشغول math[تضحك]. ما بدّي شغّل راسي بال ١١ اتقلولي واحد وواحد بقلّك بیساوو mathخصوصاً بال
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وما  زتّونا بالبستان، كل النھار غیبرغوتة والنملة، مشغوول مشغوول راسي. بجبونا أطفال ھون بِ باشیا كتیر: القملة و الب
 ارجع. 

 د.ق: كنتوا بعدكن ببیروت بس تجوا
 كنّا نجي لھون weekendـــــــــــــــــــ ایھ بس كل  ]0:7:48[م.خ: 

 د.ق: لھون بالذات؟
 --ھیدي ھیدي االرض یلّلي ھلّق طلعت إللنا نحنا االوالد من ورا بیّي  --] بالذات، لقدام شوي بعدین لّما0:7:54م.خ: [

لبیت طاھر. ما نحنا من ستّي وبعدین والدنا ووالدنا ووالدنا عم تمشي  --مش لبیت الخلیل  --كانت لستّي مش لجدّي 
 -- یا رّب یطلعوا ھل أوالد عقلھن كبیر وما یبیعوھا بالمستقبل ألنھ ھلق نشا¯ا Hopefullyھیك، یعني من جیل لجیل. 

 جنة ھي جنة. انت شفتي البحر
 د.ق: ایھ. أحلى بحر. 

 م.خ: نعم؟
 د.ق: ـــ أحلى بحر

طن للزالحف. ما حدا معو حق، ما حدا بھل دنیة معو حق یطرد كل الحیوانات ] أحلى بحر، وبعدین مو0:8:40[م.خ: 
،  wild pigفي   ,red foxesعاملة تحت، في  vegetationمن بیوتھن. ما خلینالھن شي. ھلق ھون بال الموجودة 

-یلّلي بدّك یاه  --ال یقتلھن. في حیایا في، ما حدا بیسترجي ال یقوّصُھن و protected، ألنھ name itفي یلّلي بدك یاه 
صار عندي  --، عن الورد بدّي إشتغل علیھ vegetationیلّلي بدّك یاه. بعد شوي رح ینزل كتاب عن ال  --عقارب -

 insectsوكل ال  vegetationیلّي بتطلع بال  plants, wild plantsمجموعة كبیرة عن الورد یلّي بیطلع ال 
 عندي كل صورھن.  --الموجودین تحت، عنا animalsو

 د.ق: عم تشتغلي علیھ ھلق؟
ألنھ ھولة، اّول ما بلّشوا على أساس إنو بس بیت  --بھل المصیبة ھي. كنّا ] بعد ما بلّشت ماما، ما علقت0:9:37م.خ: [

 وبعده، وعلى جھة الشارع. بعده قانوني ضمن القوانین تبع الحمى--ھیدا للعیلة و swimming poolو 
 سنین؟ ٥د.ق: ھي من كم سنة؟ من شي

حطوا  --سنین بلّشوا، سرقوا رقم ال ٤ سنین عم اتخانق انا ویاھون. من ٤] ھي من [تضحك] صرلي 0:10:05م.خ: [
تراب الزراعیة، ضلّیت سنة ونص وراھم كل  --ضبلشولك طحشة إلھا اّول ما إلھا آخر. شالوا االرو concreteعوامید

وشوي شوي كانوا بدُن یعملوا  --یوم كل یوم كل یوم وراھم. ما یعرفوا مین عم بیصّور والدّي ابعتن یصوروا ونزلھن 
luna park ھلق كل شي فشلوا فیھ، سكتوا سكتوا سكتوا وراحوا رتّبوا كل االوراق كل شي  --ش مillegal  عملوه

legal  یلّلي تابع لھیدا ویلّلي تابع لھیدا  --یعني --یعني. كل شي فیھن ساعة، إذا مش أقلّ  ٢٤. كیف ھیك بلبنان بصیر ب
 ھنّي تابعین لواحد ھیك، هللا یستر [تضحك]، على كل حال. 

 ھنّي بلّشو یعملوا شي  so.ق: د
ما عاملین حساب انّھ في وحدة رح توقفلھن  --ویالااا شغل شغل  park lunaـــــــ بلّشوا یعملوا ]0:11:17[م.خ:

بوجھن ابداً ما عاملین. بعد سنة ونص قدرت وقفھن. كانوا كلفوا كتیر. جمدوا. سكتوا سكتوا سكتوا وزبّطوا األوراق كلھا 
ذا إو familyوعأساس ھیدا مشروع  .legalصار  illegalھلّق عندي كل األوراق یلّي ھنن عاملینھا كل شي  --

منّا  huge huge resortاذا جبت كل أھل المنصوري بضل فاضي. یعني  familyبتشوفیھ بتقولي ماما ولي شو ھل 
في عندي بینعدّو عل أصابع یلي بحبوني والباقي كلّھ ما بطیقني:  --كلمة. مبارح لحتى إجا واحد من الضیعة وحكي معي

نّضفت البحر عملتھ محمیة، ھیدا كلّھ كانوا فلتانین، كنت أقعد   -- poison fishingووقفت ال  dynamiteوقفت ال 
 كل خمس دقایق كل عشر دقایق، بوف ھون أّول ما إجي برحمة إبني

 د.ق: یتصیدوا بالدینامیت
كل الوقت  snorklingھیدا البحر انا إتربیّت علیھ وبعبده. كنت إنزل  --ــــ بالدینامیت. أّول ما جیت ]0:12:44[ م.خ:

سنة إنزلت غطست: صحرا. ما بتالقي إّال كلّھ صدف مفتفت، قعدت  ١٧، ھیدا من الماسكالھیدا، [بوم بوم بوم] أخدت 
 دة ھیك زمطت.ول الملّونین بیاخدوا العقل. انجأ شفتلي وحخصوصاً ھ ،فتّش على سمكة بین صخور وكانوا ملیانین

بس حلّوا  mother nature can heal herselfا بصیر. بعدین انا بعرف انھ ھیدي م ،ضربت عراسي. قلت ال
عنھا. بدّي وقفھن یعني بدّي وقفھن. كل ما یضربوا روح عند الدرك تعوا لھون وبیجبكن انتو تمسكوھن انتوا ما عم 

لبّري لحبس یوم واحد، اتعملوا واجباتكن بطلّع فیھن بالعالي "الزم تعملوا واجباتكن" ویركضوا وبیكمشوھن بحطوھن با
بشیلھن تاني یوم. المھم شوي شوي عالتكرار التكرار صار في یعملوا شویة حساب قبل ما یزتوا. بس بعدھن فلتانین متل 

اللیل وحدة تبعیتھن الساعة وحدة ب klashnikovsشب وقفوا من ھون لعند المعزیات بال  ١٥ما بدھن. حدا بعتھن. شي 
بعد الناس  ٢٠٠٠خصوصا بال ھیّن قتلي ما بدّو شي و --تلوني وا [تررررررر] ما بدّن یقبلشونص، ھل الوقت ھیدا و

فیّھن یقتلوا بسھولة وما حدا یقلھن شي. ما بدّن ھل شي. واكترھن والدي  --كلھا مسلحة وبعدھا طالعة من حرب وبعدھن 
- marine biologistهللا كان عندي  من ھنّي وصغار وانا بعرفھن، جیراني یعني. فاتوا رصاصتین عل البیت الحمد

 Mediterranean Association to Save the Seaإسمھا internationalسنین في جمعیة  ٣أول  -
Turtles  تواصلت أنا ویاھن وشافوا انّھ عنّا ال ،green turtle  وقالولي حابّین نساعدك بس ما فینا نعطیكي
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 I'm stillو  I'm a restorer, porcelain restorerسنین انا  ٣مصاري، شو انت بحاجة قلتلھن بدّي تدریب ع 
doing restoration  بس بدل ما إشتغل تحت االرض وporcelain سنین  ٣ع  ---ممم  --ھلق [تضحك] بعدني ع

وإلى آخره  how to collect dataیقعدوا عندي شھرین وتدریب وواقفین معي و  marine biologistبعتلوني 
بیعملوا كل سنتین بیجتمعوا كل الدول بینقّوا محل ب  internationallyسنتین  dataعزموني وكان معي  وبعد سنتین
Europe  ألنّھMediterranean  وكّل مّرة ببلد شكل وبیدعونا كلنا. طبعاً ھنّي بیدفعوا كل شي، وشو بدي قلك ماما
لھونیك انّو لیش؟ لیش الصفرة من ھون لھونیك؟ ، وأنا دایماً بروح eight starsو  seven، یمكن stars  5مش بس 

لیش البزخ؟ إنزل واطلّع مین رح یاكلون ھول؟ لشو؟ المھم ھیدي شغلتون یصطفلوا یعني [تضحك]. المھم بعد سنتین لما 
، حّطوا اسم المنصوري على خارطة الزالحف العالمیة، ما كان data, scientific dataاّكدوا وتحققوا وصار عندھن 

أو شي یلمسوه. ما ھنّي قدمتلھن  scientific dataمعترف إنّھ في زالحف بلبنان: ما فیھن یعترفوا إال اذا قدمتیلھن قبل 
وإجوا لھون وعاشوا معي وشافوا كل شي، ما ھنّي اصالً یلّلي علّموني. ھیك صار إسم المنصوري محطوط. رجعت 

أصالً  --حبیباتي صار المنصوري  municipality، رحت عل theyr'e gonna be proudلھون افتكرت 
المنصوري ما عاد ألھل المنصوري بس، المنصوري ما عاد للبنان بس: المنصوري حبّوا أو ما ّحبوا صار بالخارطة 

من جّوا، الفساد  .أنا ھلّق عم خّضُھن من بّرا ألنھ عارفة شو عّم أعمل --صار بینتمي للعالم كلّھ  --تبعیت الزالحف 
  غیر مفھوم][ ] بحكیكي عنهللا [تتنھد] المھم. [سكوت --ل ماكلنا بشك

 conferenceد.ق:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رحتي عل 
ومبسوطة بحالي  تلھن الخارطةبوجای municipalityوجیت لھون وطلعت عل  ،مؤتمرعن ال ]ـــــ0:17:59[م.خ: 

، eco-tourism is very importantوبكرا رح یجوا السّواح،  internationalوقلت ھلق رح یفرحوا انّھ صار 
نتعاون مع بعض ونحمي ھل  ،أنا ویاھن ،قلتلھن وقعدت إحكي معھن كیف فیھن municipalityفیھن بكل سھولة ال 

ب ویجي سّواح  ھنّي یصیرزالحف وبنفس الوقت  لحتّى ینزلوا معھن ویفرجوھن الزلحفة كیف عم  guidesنحنا مندّرِ
فاتوا من ھل الدینة [األذن] وضھروا  --یض وكل ھل اإلشیا. أنا كنت أنا ووحدة صاحبتي بس: أُسترالیّة وتركت بعدین تب
في طریق عام من الضیعة بتقطعي الشارع وبتضلّك نازلة دغري  --وحیاتك ما فھموا شي. وال شي. بلیز زفتوا --

وه، ابداً. نّضفوري یجوا من بیتي أنا، ما في لزوم یعني بتوصلي عل بحر. مین ما كان في ینزل على ھل بحر مش ضر
 --الرھیب. رھیب. عم یدمرلنا بلدنا شقفة شقفة، ما عاد في  cocktail. شو ھل Plus greedالجھل و --زفّتوه، كذا 

 Shame. It's aمتل ھیدا.  pure pureلك بتقصدیھن المحالت یللي بعدھا  --ھلق بلبنان بتالقي ھل محل 
shame.  .صار ایھ 

 ؟marine biologistانو عبكرا تشوفي الزالحف، كمان مع ال  processد.ق: فكیف صرتي تبلشي ال 
ا عندي أنا كنت إنزل والقي العش، م Mediterranean Association] ھلّق قبل ما یجوا ھنن ال 0:20:01م.خ: [

،  كانوا now I need help, nowبعتولي، كان إْمبَلِّش الموسم،  ٢٠٠٠وساعتھا طلع بال فكرة كیف بدّي إحمي ھیدا 
أّول واحد كان إنجلیزي من لندن والتاني كانت انجلیزیة والتالتة یلّلي مشیت معي  marine biologistبعتولي دغري 

 زلحفة طلعتبھل سنة كان في عندي  --طریق طویلة كانت طلیانیّة وكلن بعدني أصحاب معھن، ویصیر معنا مشاكل 
  Anywayعمیة قالولي شو أعمل وشو ساوي. ضاینت جمعتین بس ما بدھا. 
 د.ق: ما بدھا تروح عل بحر أو شو؟ ما كان بدھا تروح عل بحر؟

] ما ھیدي ھي كانت بآخر عش نزلتھ. نزلوا كل االوالد إّال ھي بدل ما تروح عل بحر عم تفتل عم تفتل 0:21:00م.خ: [
، عیونو ما بتقشع مممم. deformedواحد مطعوج،  flipperفي عندا  --عوج منخارھا شوي ھیك: مسكتھا لقیت مط

قلتلھا شوفیلي كیف بدّي أعملھا ھیدي شو بدّي  marine biologistجبتھا رجعتھا ما فیني فلتھا ھیك. اتصلت بال 
 she canیة بتشم، فیھا تاعیتي إنّو إذا كانت عم experienceأنا بعرف من ال  --أعمل قالولي شو أعمل وإذا

survive إذا عمیا وما بتشم ما في طریقة. أول ،experiment  كانت لّما عم أعطیھاdried shrimps, shrimps 
وأنا لقمھا یاھن بعدین رحت جبت سمك طازة من مسمكة، قصقصتلھا، لشوف اذا شاّمة؟ ما عم بتشّم. حتى السمك ما 

بعدھا  .anywayیمكن أحسن حرام. بتكون ھي وقفتھا عن األكل شو بعرفني،  وقّفت تاكول. زعلت كتیر. بس --تاخده 
 [تضحك] جدیدة القصة مشان ھیك مزعجة. شو كمان؟

 كان لستّك وقبلھا لعیلتك.  Orange Houseمثالً إذا قلتلك شو ھو تاریخ ال  د.ق: 
 بس بدّه یجاري المجتمع تبعھ، ،ب كتیربیّي كان مش متعصّ  ،أول السبعینات --] ال ھیدا، بالسبعینات 0:22:41م.خ: [

مش ضاغط علیكن كتیر بس  ،ببیروت ونلبس مایوه وھیدا یعني "اوك حّرین public beachألنھ نحنا صبایا منروح 
" یحطنا بھل سیارة ویجیبنا لھون ویكبّنا ھون. كان بیت ستّي فوق عالطریق من .یال إمشوا بدكون تسبحوا، ھیدا الإنو 

كانوا قبل الحرب األھلیة ھي المنطقة كلّھا للعمال  --في ھْون عیلة فلسطینیة  --التانیة. ھیدا ھْون كان في أوضتین الجھة 
ن فلسطی ھنّي الطلیان یلّي جابوھا علىلبنان. و ىاللیمون، الحمضیات، عل الفلسطینیة. شاطرین، ھنّي یلي جابوا

 Orange Houseوا قمح وشعیر وھیك كانت ما في شي یعني. ال قبل ھون كانوا كلھن یزرع --النوالفلسطینیة جابو
العّمال عم  --تصمیمھبشوي شوي یزید یزید یزید. كل شي بتالقي بھل بیت ھو  --عمل مل طابق ورجع بلّش انھ عِ 

قالولي ھدّیھ النھ رح  damageنضرب بالحرب وفقعت قذیفة فوق صار في كتیر متل ایشتغلوا وھّو عم یشتغل معھن. 
 كلفك أكتر من إنّك ترمیمیھ. قلتلھن ما في، بدّه یترمم. وترّمم و مشي الحالی
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 د.ق: بالتسعینات؟
وأنا  sentimental ل إیدي في یعني بس ھیدا طبیعي بس بیعنیلي اشیا كتیر ]ـــــــــ بیت قدیم بّتض0:24:26[م.خ:

 كتیر كتیر كنت حب ھي. 
 د.ق: عشتوا فیھ فترة أو بس كان بالصیف؟ 

الفرص المدرسیة یعني. اممم. مش اكتر یعني  vacationsو weekends] أل ماما كان بس مشان 0:24:37خ: [م.
beach house, it was a beach house.  

 ؟ orangeد.ق: كان لونھ 
[تتنھد] تركت لبنان  ٨٢أبیض. بس بالحرب االھلیة بال  Blancale] ال كان لونھ عادي. أبیض، 0:24:54م.خ: [

ل شي زتّیت البلد كلھا ورحت على ھولندا. وھونیك كْوني عندي الباسبور االنجلیزي فتحلي مجاالت كتیر وھون تركت ك
ما یطیقوا اللبنانیة قد ما عاملین عمایل ھونیك. "أبداً ال  --بیت وھون لقیت أصحاب وشكلي منّو لقیت شغل وھون لقیت

خلقت بنیجیریا بس إنّو [تضحك] أنا لبنانیة [تضحك]، أل طیّب إنت مش" طیّب أوكي أنا عندي باسبور إنجلیزي ألنّي 
. حسبیھن إنتي ما رح لرجعت من ھولند ٢٠٠٠. لل أنا من الكرة االرضیة وخلصت القصة. ممم ،ختلفنمش رح  أوكي

 احسبھن [تضحك]
 ٢٠٠٠لل  82د.ق: من ال 

الزوارق الحربیة اإلسرائیلیة وكل كان بعد ، weekendوجیت لھون ونمت  حسني قلبي 99] بال 0:26:15[م.خ: 
 projectoratما یسترجوا ینزلوا لتحت الزوارب مع  ٨أھل المنطقة بعد ال انھ سنة  ٣٠الزالحف مى لحو الشطّ 

ویّاھا  بقا جیت اناومسلطین وأي حركة [ترررر] بقوصوا. بخافوا على حالھن. كتیر بخافوا، ویلّلي بخاف دغري بقّوص. 
حتى  ،سنة منّا ھینة بس ٢٥بعد أكتر من  --فیني وال ما فیني أعمل ھل خطوة  ،ل لبنان شوفعم طل ع جیت اول مرة

كل الوقت في حسرة بقلبي النھ ھیدا حلمي. حلمي كان أعرف عن الزالحف وحلمي كان إجي ماما،  Hollandأنا وب 
، كنت which is goodنة ما قدرت حققت حلمي اّال لصار عمري خمسین س .احمیھن وحلمي كان إنّو أحمي ھل شط

وكنا نعمل كّل الشغل لھلّق اربعة خمسة  ،وأنا بالخمسین ٤٥بعدني قبضاي. كنت أنا وصاحبتي تنین نسوان ھي عمرھا 
سنین بدھا تترك. أوك حقّھا. تركت وساعتھا أجى  ١٠بعد  ،سنین ١٠ة االیام ل یوضلیت ماشعم یساعدونا لحتى یساووا. 

ھو ایدي الیمین یعني أنا بعمل كل شي بس  --حرام مبارح مات بیو مشان ھیك مش ھون  .يما بعرف اذا قابلت --علي 
 you'reاالشیا الدقدقة والمسامیر وھیدي یلّي كنت قبل ساوویا ھلق رح صیر سبعین یعني. حبیتي وال ما حبیتي 

gonna slow down  ّبعدني عفریتة وبعدني  ،بعدني متل ما أنا، فتیعني ھیدا شي كتیر كتیر طبیعي، مش انّھ وق
 [غیر مفھوم]كنا ب  ٨٢وقت الحاِدث وقت اتوفى ابني قبل ما اترك بال  --بنزل وبعدني بعمل كل شي بس في اشیا ألنھ 

 fishألنّھ عمر كان بحب یجمع ال  scuba divingسنین وكل یوم ننزل نروح  ٨كان عمره  boatوكنا أنا ویّاه ب 
star, star fish 

 star fishد.ق: 
م.خ: نغطس أنا ویّاه وكل یوم في ھیك متل صخورة بالجزر منوقف حدھا وینزل نغطس سوا وقبل ما نوصل بشوي على 

أبیض. أكید أكید یاه سكرانین یاه  speed boat أبیض ھیدا كل شي شفتھ.  speed boatمحل ما رایحین بیجي 
شافوا، كنت مرا حلوة (تضحك) یلّي عملوا انّو قربوا  اشبون شي أطلّعوا ھیك شافوا ولد وشافوا مرا حلوة ھیدا كل شي

كتیر علیّي وكّوعوا، عملوا موجة قویة كبِّتْني أنا و إبني لتحت. طلعت عم فتّش علیھ، طلعت بركة دم ھل قدّة طلع راسو 
فضت وقلت وال مش تغیّرت الدنیة بس أنا انت --. من وقتھا تغیّرت الدنیة كلّھا من ھدیك اللحظة ماما boatبشفرات ال 

شو ھل حیاة! وال ممكن بعد أعمل شي یرضي حدا. بدّي أعمل یلّلي أنا بحبوا وأھّم شي أنّو أنا كون مبسوطة  --ممكن 
وأنا كون راضیة ویلي عجبھ عجبھ ویلي ما عجبھ یروح یبلط البحر، بس مش المنصوري طبعاً غیر بحر [تضحكان]. ما 

 Iأنا حّسیت انو  --القویّة كتیر كنت بحاجة لعالج، بلّشت ھون  traumaعاش تفرق عندي شي حیاتي. ھل ال 
needed help وجع وجعي شي، هللا ال یفرجي لحدا یعني وجع األم وھیك بھل الطریقة البشعة ھیدي  --یعني، ما فّكر

ت شوا ھون رحخطفوه خطف یعني. مالك حبیبي، بعده معي كل الوقت ھو حارسني وھو یلّي عم ینتبھ علیّي. المھم بلّ  --
 --بلبنان وبلش تجارب علیّي باألدویة ساعة یھْر شعري ساعة ینزل ضغطي عل مستشفى  psychiatristعند أحسن 

 Englandبعرف ناس ب  Hollandكنت سافر كتیر بعرف ناس ب --عندي أصحاب alreadyتعا لقلّك كنت إتصلت 
 قالولي تعي، أخدت باسبوري ورحت  ألنّو بلد منفتح. Hollandبس قلبي قلي  Parisبعرف ناس ب 

 د.ق: رحتي لوحدك؟
ھربت منھن ھریبة إلنھ في ضغوطات  --] رحت لوحدي و ما قلت لحدا وال لجوزي وال ألمي و لحدا0:31:32[ م.خ: 

بعرف الناس كانت عم تموت ھون كمان، بعرف إنو في كتیر امھات أكلوھا بس ما في حدا متل  --علیي كتیر كتیر قویة 
 ھیك ھي زر --إنو ایھ طیّب خلص إنّو بدْن یاكي بشھر شھرین إنو تنسي الموضوع و عیشي حیاة طبیعیة  --ني التا

 actually you don't heal from suchیعني و  it’s a process to healطقینالون زر، رفعنالھن الزر ما 
a trauma, you live with it. It becomes a part of you ال أقل. ھلّق مش كل الوقت بیضربني . ال أكتر و

، كبّولي كل Hollandأوقات بیمرق عصفور كان یحبھ، بیجي الوجع. المھّم. وصلت على  --الوجع بس في أوقات 
بیاخد العقل. شّب صغیر یعني. ألّول مرة  therapist psychologistمع  psychotherapyاالدویة.  وبلّشت 
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ل مّرة عبّرت ھونیك صار یطلعللي یاھن یطلعلي یاھن إرتاح كلما طلعوا كلما إرتاح. بكیت ھونیك. بضلّني مخنوقة. ألوّ 
بعدین ھنّي الھولندیة كتیر حّسوا معي ما بعرف، أصحابي وھیدا كتیر كتیر خّضھن الموضوع، حضنوني متل الولد 

ني ني صار عندي ناس محوطیالصغیر عطوني كل عاطفة وكل حنانھن وصاروا یلّلي بعرفھن یجیبوا یلّلي ما بعرفھن. یع
عم یسندوني كتیر حلوین. ھاد یلّلي كنت محتاجتھ، العطف والحنان وما حدا یقلك "ایھ خلص شو انتي أّول وحدة" ال بس 

متل ما قلتلك ما في حدا  --ما خلص ھل إشیا مش بإیدك ماما، ما فیكي تتحكمي فیا  --یسمعوا قصتك ما في عندون ھل 
ي  -- fingerprintمتل التاني متل ال  یھ رح تحّسِ یعني یلّلي بحسھ انا ما رح تحّسیھ، انا بحكیلك یاه بس انتي ما رح تحّسِ

ولما رجعت لھون بالحقیقة ما كنت تركت  they healed me, they took care of meبطریقتك انتي. ھونیك 
Holland  رت بیتي واستقلت من شغلي وما في ساعتھا سكّ  ---لوما تحّرر الجنوب. لقیت انو الحلم تبعي صار فیني

 ظرف شھر بعت سیارتي وركضت لھون. 
 د.ق: شو كنتي عم تشتغلي؟

. وركضت لھون. اه بطبوطة حبیبتي بطبوبة! ھي حبیبتي  restorer, porcelain restorer] 0:34:40م.خ: [
 سنین معي  ٨صرلھا 

 د.ق: شو اسمھا؟
 بدھا تتجوز planھا تروح ھلق بعد جمعتین تالتة بدھا تتجوز عندا ] بیتي. بطبوطة. بطبوطتي ھلّق بد34:54م.خ: [

 د.ق: من وین ھي؟
] ایثیوبیا. والتانیة ھي دبرتلي یاھا جابتلي یاھا وعم إتدربھا لحتى تاخود محلھا. بس بطبوطة انا بقلّك 0:35:05م.خ: [

یدي الیمین بالشغل، كانت عم تنزل معي كل یوم كل یوم. وبحبھا إو بطبوطة السنة كانت نّ بترجع أل April بكرا تذكریني.
 كتیر متل بنتي وھي بتحبني كمان. في عاطفة حلوة بیناتنا. 

 یلّلي بتھتموا بالمحل؟ basicallyعلي وانتي وبیتي ورفیقتھا  soد.ق: 
 Julyل أوّ  Juneآخر  --، انا وبیتي وعلي، لحد ما رامي یخلص من الجامعة أل ما دخلت] ال أوي 0:35:47م.خ: [

 فیني ارتاح شوي.ساعتھا بیجي ھو و
 د.ق: ــــــــایھ اكید

 سنة یعني. الیوم مقاصصتھ [تضحك] ١٥مي مافیني ارتاح. ھو دربتھ من ھو عمره قبل ما یجي را ]0:36:04م.خ: [
  د.ق: لیھ؟

في  دوبیكسره. ما عا promise ي بیعطيلما بحب یلّ  --صارو ١٥—] ما بحب یتعود إبني، إبني ھو0:36:24م.خ: [
نت إ --، صار شي ألفي لزوم تقولي صار شي وما قدرت اجي.  دما عا --كلّنا عنّا تلفونات كلنا عنا كمبیوتر  --لزوم 

عیتي لحتّى من ھلق یحمل بوعدت إّمك تجي نھار الجمعة یعني الجمعة بدك تكون ھون. خلص. ھیدي وحدة من الطرق ت
 ،ة. شوف، خلص ھي آخر مرّ  I'm very strictھل مّرة  -- promiseمّرة صار كاسرلي ال أنا ملیون  --مسؤولیة

كان فیك تاخود التلفون  --تشاتالكلّو عل  --كان فیك لھون. و .A promise is a promise فیك وبالك الدنیة ماشیة 
ساقبت كمان كیف ساقبت انّھ مبارح بیّو لعلي توفّى باللیل ما  --وتقول ماما أنا الیوم عندي كذا كذا مش قادر اجي، مش 

ي كلھ شخص جایین یسبحوا یعني ضغط علیّ  ٣٠الیوم عندي البیت فوق وتحت ملیان بكرا عندي شي ، د قادر یجيعا
 . روح. خلص. مقاصصتھ. ھلق ھو عم یغلي ھلق من جّوا. خلیھ یغلي. ھیدا. قلتلھ ما تجي الیوم

 د.ق: ھلق ھو بالجامعة ببیروت؟
الحق علیي. أّول تالت سنین دّخلتھ  --الشي یلي بحبھ. ھلق أّول .vetم.خ: درسھ بده یاكلھ. بالجامعة اللبنانیة عم یدرس 

أنا. مرقو ھل سنتین الولد  marine biologist ou marineمع الزالحف و بھل مشروع و أنا یلّي حطیت براسھ 
السنة بالصیفیة قلتلھ تعا لھون. انا حاسة، انا كل شي بحس. انا حاسة إنت ھیك ھیك  it's not his passionحاستھ 

سنین، قلتلھ ما ضاع شي. كلّو بیحسبولك یاه وما ضاع شي، بعدك أّول عمرك  ٣ضیّعنا  alreadyھیك. لشو؟ قلّي بس 
منبلش من جدید، أنا ما بدي أترك ولد ربیتھ وعلّمتھ ویكون عم یشتغل ومش مبسوط بشغلھ. إذا انت مش مبسوط منرجع 

أّمھ أوكرانیة  --ال شي یلّلي بحبھ من ھو وطفل صغیر vetما تعملھا للشغلة. اعترف ساعتھا وغیرنا كل شي ورجع ھلق 
ب كتیر الولد اتّجھ للطبیعة بحب الطبیعة كتیر وصار یلقوط صع --وبیّھ لبناني وخلق بأوكرانیة وإجوا لھون عل ضیعة 

ویطعمیھن، لھى حالو بھوایة إلھا أّول ما إلّھا أخر. لّما إجى لعندي كان إنّو كذا واحد  aquariumالحیایة ویحطھن ب 
aquarium  كذا حیة كلو بالaquarium  ن الطبیعیة یتركھن یعیشوا حیاتھ --سنین لحتّى فھم إنّو الزم  ٥أخدت معي

ما حدا  .excuseما عاد في  .A promise is a promiseیعني! [تضحك]، فھلق واخیراً، بس یطلع بال تھذیب ال. 
بس فیھ یقول. كنت رتّبت حالي من الصبح دغري ألنّھ أنا  it's okayأوكي ما قادر تجي  --یقلّك جایة excuseعنده 

دین إتّكلت على حالي طعمیت معزیاتي ونزلوا بیتي وأوي [بدق ناطرة یمكن وصل بلیل یمكن ما وصل، ناطرة. بع
 marine museumصاحبتي وصلت. عندي صاحبتي، دایماً بس توصل بقلّھا طمنیني. ھي لعندھا  --التلفون] 

بعطیكي  --. ھلّق عندا ھي  special, very specialبالجدیدة. جنین یزبك، ھیدي الزم تروحي لعندھا، كمان مرا
كلمة كبیرة علیّي، ، oceaneologyبیّھا ترك بیت قدیم وقلّھن اصحكن تبیعوا، راحت ھي تخصصت  --مختصر مفید 

بالصیفیة ما --بلش الشغل  seasonھلق كل یلّلي بیجوا لعندھا اكترھن أوالد ومدارس ھلق  aquariumsوفتحت ال 
تعبانة بنزلّھا لعندا او باألحرى ھي  turtleجي بتّطل علیّي ومنشتغل سوا، إذا عندي في سبت واحد ما بتفتح. بتضلّھا بت
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بتجي بتاخدھا ألنو ما بنزل أنا على بیروت إّال إذا عم موت [تضحك] بتجي بتاخدا وبتربیھا وسنة زمان بتصیر قویة 
 منّزال مع عش نازل بتروح 

 م تقولي عندھا؟؟ لیھ ھلّق بلش الموسم عد.ق: لیھ ھلّق بلش الموسم
بتصیر بتفتح سبت و أحد  groups] عندا إي موسم ألنّھ فاتوا التالمیذ عل مدارس ھلّق بصیر بیجوا 0:41:55م.خ: [

اذا الحالة منیحة وأكتر الوقت الحالة مش  --عادةً بیجي during the weekو  بعد الضھر واألحد بعد الضھر لعشیة. 
ما ھي حافظت علیھ وعملتھ  --بیستوعب البیت ،كبیر groupبجیبوا  ،ن سبعینشي میّة أو ستی groupمنیحة، بیجوا 

بتظبط  aquariumحدا تاني یعني. قبل ما تجي لعندي بتروح بتنضف ال  عم ،متحف للسمك وھي بتنتبھ على كل شي
بلّش. ف وبتالمتح ىوبتعمل كل شي، بتعرف انّو في عندھا یومین فیھا ترتاح وبعدین دغري من ھون بتوصل دغري عل

. ما بتتصوري she's my soul friend . I'm so lucky, I'm so fortunate to have a soul friendبس 
من ست سنین، قبلھا ما كنت أعرف ما كنت القي حدا  ،شي اروابعرفا ھلق ص --عني لحد ال سبعین ی --قدّي صار

soul friend  متال. بتمنّى لكل إنسان یكون عندهfriend .ھیك .She supports me  طالعة ونازلةshe 
believes in me, she makes me feel good.  بیفضوا بطاریاتي بتجي بتعبیلي یاھن ،yes you can 

yes    you can. I love her. دولة [اوف] شي بتعب وحیات هللا صرلي أربع سنین عم أتخانق یھلّق كل شوّي مع ھ
واحد جاسوس قلّي أنّو صار عاملینھ مسبح للنسوان بیفوتوا بیدفعوا  امبارح إج --وعملوا ھلق مشروعالروا غیّ أنا ویاھن. 

كذب بن ماضیین ھیدا مش مشروع تجاري. كلّھ كذب ھكلواألوراق ھل قدّة معي  ،مصاري وھنّي عأساس ھیدا للعیلة
 كذب. ب

  --د.ق: قلتیلي رجعتي
ألنّھ قبل ما یجي األستاذ عون  orangeت لھون دغري دھنتھ ولّما رجعت وجی ------أوكيآه ] 0:44:20[م.خ: 

من بیت  orangeالعیلة المالكة  Hollandھواللون تبع  Orangeویخّرب كل شي كلھن ما خلولنا لون إّال خربوه. 
orange  والfootball team orange  كلھorange  بتّضوي الدنیاorange  لما یكون في كرة قدم    it's 

their color.  كانت طریقتي لقولthank you Holland, they saved my life  . 
 Orangeال  انو تبلشي ھ،رجعتي ودغري بلّشتي فید.ق: ورجعتي دغري؟ یعني كان ببالك ھل مشروع وقتا 

House? 
وقت أنا  --بنانیة عندي أوضة وحدة وصاروا األجانب یجوا، الل ماما وتحت ،] دغري بلّشت عل شط0:45:06م.خ: [

عم  ٢٠٠٠ عن الأكتر شي واصلینلو ھو صیدا،  --الشباب والصبایا خافوا یوصلواھما كان بتتصوري  ٢٠٠٠بلّشت بال 
بعده عم بیجي كان عل  أل المسلم –إحكي. صیدا، أكتر من صیدا ما كانوا جایین، وخصوصاً ھدیك الجھات یعني 

بس بدھن  ،مش مھم ھا،ما فارقة عند sofaأوضة وحدة واألجانب تجي تنام عل  إتكالي،جنوب. ضلّیت أّول سنتین ال
بیت عیلة، صار عندي تالتة فوق ھو  ھن فوق ومھجور، انفضي وخدیھإلبالبحرین الطابق الیساعدوني. وبعدین إخواتي 

ة لما أنا كنت من خّي وحد --مثًال الیوم بیجیني تلفون من واحد emergencies.ووحدة تحت. وحدة تحت بس لل 
قلّي  --مین ھنّي ومن وین بیعرفوني  بس لّما قلّي ،یجيبشوفھا ناسیة إسمھا بس أكید بس   --بالسعودیة كنّا صحبة سوا

بس بدنا نجي لعندك وما عندي إّال ھل یوم فیني إجي في، في حولیكي حدا؟ قلتلھ عندي أوضة حدّي، بنیمك بقلبي إنت 
 [تضحك]

 وقتھا جیتي أو؟د.ق: كنتي تركتي جوزك 
 م.خ: ــــــ ھلّق جایین من البترون

 د.ق: آه اوك
 م.خ: نعم؟

 د.ق: كنتي تركتي جوزك وقت جیتي أو؟
 م.خ: جوزي؟ 

 د.ق: ألنّھ كنتي بھولندا لوحدك
] ـــ جوزي لوال ما كان عندي ولد كنت تركتھ من زمان. أنا مؤسسة الجواز بعتبرھا مؤسسة فاشلة 0:46:51م.خ: [

بالشرق عنّا بمحیطاتنا وخصوصاً أیامنا نحنا، المرأة ما كان قلھا حقوق. المرأة ھي بس لتمشي مع جوزھا وخصوصاً 
ویلّي بدك یاه ویتجوزوا مش إنّو بیعرفوھا للمرا، على  make upویفتخر فیھا بتلبس كعب عالي وتضلّھا عند الحالق و 

یعني ضلّیت أنا أھرب منھن أھرب من ضغط العیلة  choiceجمالھا وعلى عیلتھا وعلى إسمھا أكل ھوا وكان ما في 
أنا أھرب. ضغط ضغط باآلخر انكمشت. علقت. اجى الولد، خلص، سكتت. راح الولد إي طز  ٢١لحد ما صار عمري 

علیكن وعل لي عملكون (تضحك) كّال یاتكون روحوا حلّو عنّي بدّي عیش حیاتي. من وقتھا [تتنھد] منى صارت منى. 
 identityما یسمحولك یكون عندك  identityمنى. منى كانت مرت فالن أو بنت فالن. ما كان الي عندي  منى ما كانت

 ralliesوسیارة وتركب حصان وتفوت   bicycletteتبعیتي منى وحسن صبي ووال شي بدّھا  identityاصالً. ال 
تعتیر. ما ھي یلي جایة كانت  --حطوني بقفص الجواز، تعتیر ورحت عل سعودیة هللا ال یفرجیكي ماما  --وبدھا 

ألشیاء كتیر شو بدك تتذكري لتتذكري. بس خلص  deleteبیعمل  brainصاحبتي ھونیك مش متذكرة اسمھا، ما ال 
وا ناموا عندي. ھیكي. ما كانت حیاتي ھینة من وقت كانت صاحبتي وعم یحكي وحّسیت من قلبھ عم یطلع، یّال تعوا نزل
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بتعرفي شو بحطوا لألحصنة  ---مش ھینة عم ناضل كل الوقت. عم حارب مجتمع متل ال  --أّول طلعتي لحد ما تجوزت
والحمیر؟ ھدول مشان ما یشوفوا إّال ھیك؟ ھاد المجتمع یلي انا خلقت في وأنا ربیت في وأنا بدي كون وحدة منھ وأنا 

عندي  --افضتھ. وأنا ھدول شلتھن وزتیتھن حتّى قبل ما یتوفى ابني، بس ما كان فیني أنطلق مظبوط ر
responsibility  و بعدین كنت إعبده. لّما راح ما فارق عندي شي. إشیا كتیر ما بحبا كنت أعمال، بطلت. الجواز

[تضحك] یعني حتى اتصوري مرأة یصیر متل ما بدّي وأنا عایشة على مزاجي على كیفي  relationshipsخلص، ال 
 عم تسجلي ال إتركیھ ---سنین ما  ٥سنین  ٤سنة [تضحك] من  ٦٢عمرھا 

 د.ق: فیني
اطف بس العو --ل بس معلیشي الزم كلّھن یعرفوا، بوقع على راسي شك. بانغرم. بانغرم ]ـــــ عم بیتسج0:50:30[م.خ:

كیف بدي إتعاطى معھن وأنا وعمري!  deal with themخدي یلّلي كنت حّسھا بالعشرین فجأة یطلعولي بوجھي و
Anyway  عشتھن وبعدین لّما اقبلتھن عشتھن وكل شي مشي مظبوط بس باألّول كان في صراع. بھل عمر! یا ربي

 دخیلك ما تجبلي ھل أحاسیس كلھا ما ارتحنا من ھل أمور [تضحك]. بس طلع ال، أحلى ایام مضیّتھا. أحلى أربع سنین. 
 : اتعلّمتي شي من الزالحف؟ بعلموكي شي الزالحف بحیاتھن؟د.ق

عنا یاه، بفقسوا  اللّيما بعلموني شي. حتى ھنّي ما عندھن أمومة ما عندھن شي من حیاتي، ال  --] مم0:51:28م.خ: [
س كل ب group، بعیشوا كل وحدة كل حیاتھا لوحدھا، بس ینزل العش بینزل lonersبروحوا وبیتركوا كل شي وبعدین 

بتكون بال  maturityسنة بتوصل لل  ٣٠ل  ٢٥ یمرق ھل شي الصغیر،واحد بروح لمحل وما بیلتقوا إال من بعد ما 
oceans  ،بعیدةmagnetic fields  من خارطة یلّلي براسھا بترجع عل شط یلّي خلقت في وقبل الشط ھون جوا جوا

وبقربوا على شّطھن وھونیك   Mediterraneanعل ھونیك بیتجوزوا حد شطھن، یعني مش كتیر بعاد بفوتوا  --
they mate بكونوا الرجال ناطرین [تضحك] بس شغلة لیش الزالحف؟  أنا مع كل مخلوق حتّى لْو كان برغوت بدّه ،

بالبحر یلي بعبده أنا. ما معقول حدا بده یوقف جنبھن ومن  ھوساقبوا إن ،ینقرض أنا حدّه، مش مسموح. وساقبت إنّو ھون
 --یعني مشاریع عیل عیل  club [غیر مفھوم]  ویبنوا kioskیحطو  هل ما بلّشت وھنن بدون یكسروا ھل بحر. یدمروأوّ 

عطیتھن كل شي ما ھني مش عارفین شو  --عیلتي ما كانت ھینة كمان بس أنا تنازلت عن أرضي، و تنازلت عن حصتي
تفاجؤوا إنّو صارت حما محمیة  ٢٠٠٨في براسي، عطیتن كل شي حلّوا عن سما ربي بدّي إشتغل أنا بالزالحف. بال 

حدا قدر یحكي شي. أمرنا ¯ بس ھنن كمان عم یدخلوا بھل مجتمع، كل ال خلص راحت مشاریعھن كلّھا خربت، ما 
educated people  بیفھموا بالAUB عنده عقل قدَّر یلّلي عملتھ وصاروا یحكوا في بالمجتمعات المثقفة  اللّي  --و

 مجتمعات بیدخلوا فیا صھري وإختي و ھیك. شوّي شوّي بلشوا یستوعبوا.  . وھايیعني
 صارت محمیة؟ ٢٠٠٨صار محمیة؟ بال  ٢٠٠٨ال د.ق: ھو ب

 --إلنّي كنت ھون وأكلتھا ٢٠٠٦إیھ. كل الوقت براسي ما إقدر حقّقھا بس صار الحرب ب  ٢٠٠٨] 0:54:05م.خ: [
ت ، ما فرقیعني ھیكي إجو عل ناس --ك نحنا ك؟ اطلبي شو بدّ إجو جمعیتین وحدة فرناسویة ولبنانیة قالولي شو بدّ 

إنتي قولي شو بدك ونحنا مستعدین نعطیكي، قلتلھن انا ما بدّي شي، أنا بدّي شغلة وحدة، إنّو ھیدا  --أو NGOعندھن انا 
البیت وعّمر من ھمقدمیلي مبلغ كبیر من المصاري تھدّ  نوا. كایا محمیة. راحوا. غابوا ورجعوا ىیا حمالشط ینعمل 

ة تلفنوا جایین وعملنا اجتماع، قال أوكي فیھن یصیر حمى جدید، مضروب. عم تكتك علیھ صلّحتھ. المھم غابوا بعد جمع
نین أنا عملت ت --بس بدّي جیب رئیس بلدیة المنصوري وفي دایماً الرئیس عنده نائب رئیس ورئیس بلدیة القلیلة 

ي أنا رنیك. المنصوومنصوري والقلیلة؛ القلیلة ما حدا انتبھال صارت كلھا مطاعم. راح ما عاش في وال زلحفة بتروح لھ
محامیة وال  ٢قاعدین وكان االجتماع ھون بالصالون وشي في بفقع ضحك مع  ٤بقا ال  --مستلمة وما حدا قدر یقّرب 

NGOs فتح ومضى ما قري، ما قري شو عم  أّول واحد ،بتیّ كُ ھل قدة  ،وبما إنّو في مصاري بدھن ینعطوا مصاري
ائب والنائب للتاني و و و، رابع واحد أنا قلبي نزل عل أرض "أوف ومّرقوا للن .dollar signیمضوا! كل یلّي شافوا ال 

متل  kiosksالحمد هللا ما حدا فتح" وما معون خبر شي. ما اجى الربیع لنزلوا عل بحر وبلّشوا یحطوا أساسات لل 
 ما بعرف بتعرفیھا المحمیة؟  --یحّطوا خشب یعملوا متل خیمة ،اعمن محمیة صور، بدُّن یعملوا مطوتبع

 د.ق: ما باعتقد
أنا  ،ھیدا كان شط الزالحف كلّھ -- الزالحف وط. أّول الموسمال محمیة وال بلّ  ،إنّو إسمھا محمیة --م.خ: محمیة صور
أوصل و ،كل زیح زلحفة عدھن:طفلة ووحدة، كنت أنا  ،الزلحفة بتطلع وبتنزل وبتعمل زیح وزیح ،ھنوصغیرة كنت عدّ 

أنا أّول  --مفتكرین فیھن كانوا و هبوالمھم خرّ ة [تضحك]. د أعرف شو في بعد المیّ سنین ما عا ٨ بعد ما أعرف، لعدد
May  بنزل إبلِّشmonitoring the beach seriously  خلص. إنّو في بالنسبة للdata أّول ما بلّشت ، تبعیتي
 .June ص اكترھن بأّولبس قبل ال ما بیطلعوا. في بالنُ  --طلع عش  Mayأّول 

 یبلّش الطقس شوي احما؟د.ق: وقت 
 م.خ: ال ما خص ما خص. 

 د.ق: ما خص. اوكي. 
عندي. بس في منھن إجوا قبل، السنة إجوا  dataسنة  May 17.آخر  . أواجوإ June] األكتریة أّول 0:57:44[م.خ: 
 oceansیختفوا بال ما ھنّي یلّلي بیجوا ببیضوا ھلّق بروحوا بعدین ب،  Juneبلّشوا. السنة الماضیة ال ل  May ٥بكیر 

یلي كانوا  الجایة ما رح یكونوا نفس یعني تبعون السنةت أربع سنین لیرجعوا یبیضوا مرة تانیة. ، بروحوا بغیبوا شي تال
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من سنتین یلّلي صار إنّو الكرة  magnetic field --ھل سنة. بعدین طبعاً العوامل الطبیعیة بتِاثّر علیھن المناخ و
ِّكل عل  magnetic fieldاألرضیة ال  وھداك الوقت  magnetic fieldتبعھا قویة بالنسبة للكل الكائنات یلّلي بِتت

أبو ظبي یلّلي بحیاتھن مش شایفین زلحفة طلعتلھن وحدة!  --ضاعوا ضاعوا الزالحف  --كانوا قالل كتیر یلّلي إجوا 
ھیدي بالغلط راحت --الدولة یعني  --، حّطولھا حرس، عملولھا طبلة ورنة، ووحدة وmarine biologistجابوال 

لعندھن ألنّھ مَضْیعة. ھلّق السنة یلّلي بعدھا رجعوا، بیرجعوا بیصحصحوا والسنة رجعوا لطبیعتھن. العدد ھو ذاتھ. بس 
ألنھ كانوا عم یشتغلوا باللیل حتى یستعجلوا یستعجلوا  illegal construction workعش من ورا ال  ١١خسرت 

  ھ طلع كل شي، خلص بس تصبّي باطون صبیتي باطونویفاجؤوا الناس إنّ 
 د.ق: ھي برمضان اشتغلوا؟

یا ریت حدا لبناني استفاد. العّمال السوریّة یناموا  --] برمضان باللیل. بالنھار یناموا العّمال السوریة0:59:48م.خ: [
اطون وراحوا الزالحف. ھلق ھول یلّلي بالنھار وكل اللیل للصبح عم یشتغلوا. ضّووا األضویة بدّن یشتغلوا عم یحطوا ب

راحوا عإسرائیل، النّھ  safeبروحوا عأقرب واحد تاني  safeراحوا خسارة للبنان، النّھ ھول ما لقوا إنّو البحر تبعھن 
جتمع معھن أنا عم ب --ھونیك بإسرائیل محمیین، ھونیك بإسرائیل عم یستفیدوا منھن، عاملین كتب وتوعیة ویلّلي بدّك یاه

 herبِردّوا بس یوصل دوره ھو بقلھن  from Lebanonالمؤتمرات یكونوا قاعدین حدّي كمان بس قول ب
neighborأنا  --متل ما كان عنّا نحنا من زمان  --عارفین عارفین بعد عندھن  --، ما في یعني ما في بینانتا سیاسة وال

 . آخر واحد  Bearكبیر. قّوصوه. دب دب ة لّما قتلوا آخر دّب بالمنصوري بتذكر كنت طفل
 د.ق: دب بّري یعني؟

ني جوز عمتي ونحنا والد قال لیفرجینا الدّب مقتول. ما بنساھا بحیاتي ] ایھ قوصوه. وكنّا أطفال وجاب1:01:06[ م.خ:
 ھي 

 د.ق: ـــــــ كان في دببة؟
حتى  --و بیستفیدوا منھ حتى عاملین ] غزالن ویلّلي بدّك یاه، كلّھ قتلوه [تضحك]. ھونیك كلّو محمي، كلّ 1:01:20م.خ: [

dolphins  .عم یستفیدوا منھنdolphins  ك تولدي بالبحر مع الدولفین في محّل خصوصي عاملینوا بالبحر اذا بدِّ
بكون حدا. كل شي كل شي بیستفیدوا منھ.  dolphinبتفوت معھن المرأة الحامل بتولّد بالبحر و dolphinsبفوتوا علیھ 

 منعمل في؟نحنا كل شي شو 
 د.ق: مندمروا

ا عني كّل م. یشو بعد في، ماما، شو بعد في؟ یا خسارة --م.خ: مندمروا. لوین بعد رایحین، شو رح نخلي لوالدكن ووالد
بس ھلّق ھل خّضة ھیدي، یمكن أحسن النّھ ھلق  انا بس روح ما فیّي صور؟  --أنا عایشة أنا واقفة ھون، بس ما في

یعني عم یبلشوا التلفزیونات من بّرا یجوا، ویللي أضرب من ھیك بیجیني تلفون  it’s an international thingصار 
 vegetationآلخره. بدھن باللیل یصوروا ال  seasonمن أّول ال  documentaryبدھن یعملوا  BBCمن ال 

یھن محترمین بال بتعرف turtles--- documentary BBCوالحیوانات، بدھن یغطسوا، بدھن یصوروا ال 
documentaries  تبعھن مش ھیك یعني. بدھن یقعدوا كل الseason  عندي. رح یراقبوا ورح یشوفوا األضویة

 ورح یشوفوا كل شي، كل شي رح یتصّور، وكل شي رح ینتشر عالمیاً. مش ساكتة. 
 د.ق: ھو شو الفرق بین حمى ومحمیة؟

بس المحمیة ھي وزارة البیئة ماسكتھا، أو شي سیاسي متل  regulationsونفس ال  rules] نفس ال 1:03:15م.خ:[
خّربوا الرمل، نوعیّة الرمل، كبّسوا،  بس تطلع  --kioskیعني محمیة صور منّھا محمیة ألنھ بیحطوا فیھا  --ھونیك 

مكبس ھیك  والسیارات تفوت صار kioskكبّسوا لحتّى یحّطوا ال  --الزلحفة بتبلّش تبحش ھي بتحّس إنھ ھیدا الرمل
سنة  ١٧عأساس یجي لعندھن الزالحف. ما مرة بال  two kilometersوقت الزلحفة تبرم تنزل، ما خلّوا شي. خلّوا 

إجت وحدة وتلفنولي وركضت، وطلعت خضرا، وكان في وحدة منھن أنا عم دّربھا من الوزارة لحتّى ھي تستلم. مم؟ ال 
في عدّة أشخاص یلّلي عالقاتھن مع الوزارة، بدھن   --إجو لعندي من بّراعدین ما في شي، سنة وب حیاة لمن تنادي یعني.

لھا عل  dataتبعیتي ال  dataتبعیتي قلتلھا روحي بلّطي البحر. ھیّاھا ال  dataال  كل یوم كل یوم أنا بنّزِ
facebook:  الیوم كم بیضة میتة، كم بیضة ناجحة، كم بیضةdead in  كم بیضةdead out ت یعني إذا إن

scientist  وبدّك معلوماتall you have to do is follow me on daily basis  وعندك كل الdata 
تبعیتي وعم یبیعوا، عم  dataالعالمیة عم یاخدوا ال  NGOsسنین لقیت إنّھ كل ھول ال  ١٠ألنّھ من بعد  --قدّامك

ود كلّھ موج --كون بلدي شافوا ویللي غیر بلدي و یستفیدوا منھا مادیاً، قلت ال. قبل ما روح عل مؤتمر عل القلیلة ی
 بتالقي. مین ما بدّه فیو یاخدھن.  facebookإفتحي ال 

 د.ق: عْدتي رحتي على نیجیریا؟
سنة وقت إجاني خبر إنّو ماما منى مریضة. خلص یعني جمعتین تالتة رحت  ٢٠] آخر مشوار كان من 1:05:33م.خ: [

 بالمستشفى وزبتطھا وقعدت معھا آلخر یوم. ودعتھا واجیت. لقیتھا تعتیر. شْلتھا وحّطیتھا 
 د.ق: ایمتى اخر مرة نزلتي على بیروت؟
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ألنھ عندي مي زرقة بدي أعمل  AUHسنین؟ [تضحك]. ھلق رح اضطر إنزل مع األسف عل  ٥] شي 1:06:07م.خ: [
ال  ا بتحملھا لبیروت. صار معي متلعملیة. بس ھیدي بس ما بتنامي بالمستشفى، بیعملولك یاھا بنفس النھار برجع. م

depression  اصوات الحفریات]  -من تحت [دي دا دو دي دا دو 
 د.ق: بتحّسي حالك جزء من حركة حمایة بیئة بلبنان؟ بتحّسي حالك جزء من حركة أوسع؟ یعني في ناس غیرك؟

 م.خ: ما فھمتھا
 تشتغلي معھن؟د.ق:ـــ في حركة بالبلد مع حمایة البیئة بتحّسي حالك عم 

] حركة خجولة جداً ومع األسف الشدید كلّھن عم یجوا لھون وكلّھن، یعني كلّھن، كلّھن غایتھن سیاسة 1:06:54م.خ: [
وكلّھن طموحاتھن االنتخابات. ما بدّي سّمي. خسارة. عم تحمي سد عم تحمي نھر عم تحمي وادي عم تحمي جبل عم 

منّي صحبة أبداً [تضحك]. ما  NGOsخلینا نشتغل. غایاتھن سیاسیة. أنا وال  شو بدَّك بالسیاسة --تحمي غابة عم تحمي
اقي نقطة. الب یلّلي بتجي كل المصاري یلّلي بتجي لعندھن نقطة بتجي لیلي عم یشتغلوا. fundsبفھم حبیبتي كل ال 

نزل على برمیل ھیك ھل قدّة كل وحدة برمیل كبیر بنزل على برمیل أصغر ب caricatureمتل عاملین  --بینزل
 officeحبیبتي وتفوتي على  NGOوباآلخر بیوصل على الشعب عند الشعب نقطة، نقطة من البرمیل. ما شفتھن. لشو 

وال فایتة لوین؟ شو كل ھل البزخ ھیدا الفخفات. بال طعمة. تعوا  museumتبعھن تقولي هللا أكبر شو فایتة على 
على حالي والحمد هللا انو ما ساعدوني، الحمد هللا انو إتَّكِلت على حالي،  . إیھ، شو بدي إتَّكِلت NGOساعدوني، منّك 

رح یساعدوني  NGOتبعي یضلّوا ماشي إنّو منّي بحاجة لحدا. لو كنت أنا بحاجة ل  projectألنّن ھیدا یلّلي خال ال 
یبلّطوا البحر، ھلّق  I did itھل سنة ویقطعوني السنة یلّلي بعدا، ما بدّي كون تحت رحمتھن. ما كانت ھینة بس 

completely independent  ما بیعجبوني بسّكر البابout out  یّال، عندي كلمةout  .ما في أھین منھاOut  إنت
 . outوجمعیتك والكراكیب تبعك 

 د.ق: وقت ما یكون موسم زالحف شو بتعملي؟
لوني جنینتي بتشغلني، مافي ھون، ما بزھق ] وقت ما یكون. كل شي بیشغلني ماما. عندي والدي بیشغ1:09:17م.خ: [

أكتر الوقت قبل ما  sunsetھون. لما كون مثالً مضایقة باحمل حالي بنزل بقعد ساعتین عل البحر وانا دایماً بصّور ال 
ھدول  African greyكان جوزي، متعلّقة فیھ كتیر، ببّغا،  یصیر برد. بس یصیر برد منعوني األطبّة كان عندي

very intelligent, intelligence ھ عطوه ألختي، اختي زتّتوا عل بلكون، شفتوا تبعھن أربع سنین. ومات صاحب
عصفور بقفص ما فیني، ما بتحمل، طب ما بقدر أنا. تاني جمعة  ،أنا ما فیني شوف--أّول مّرة بالقفص قالتي خذیھ لعندك 

ا منى. ف بجوانحھ، قلت أل یحتّى بلّش ینتّ  فنتّ وممبین،  نزلت ماما شفتھ، منتّف كل ریشاتھ ھیدا من ھون بتشوفي اللّحم
ر ما عامل ذا بدّه یطیر من كتإاخدتھ وجبتھ لھون، شو ما كان رح یموت ھونیك. ھلق ھو منتف حالھ ھون، لدرجة انو 

بغنّي  --ن عطول محطوط بقفص وال طالعین وال ھساعتین ینحكى مع minimumبحالھ اشیا من كتر ما معصب ھدول 
فرحة إلھا أّول ما إلھا اخر. جبتھ لھون وفتحتلھ القفص ویطلع من القفص وسمیتھ منتوف.  بجای ،وبیرقص ویللي بدك یاه

 كان منتوف [تضحك]. أخدت كذا شھر لحتّى
 د.ق: یطلع ریشو؟

انّو  ---شوي یطلّع ریشھ، بس بالوقت ھیدا كان صار یعرف ھیدا بیتو  ورجع شوي ،ف]ـــ بّطل ینتّ 1:11:20[ م.خ:
بیت!" [تضحك] غرام أنا البیت!" ینزل. "منتوف عل الوحطو ھون "منتوف عل  ھبجیب القفص تبع ،طلي من ھون لھون

عنده ھول  ،شي میتيیعني بتعرفي شو یعني، مرقتي وبیستغفلك، بشدلّك بشعرك. إذا طع ،یا ویلك ،حدّه ینيعبطّ وایاه. إذا 
 she's a negativeكانت بتشتغل معي ما كان یطیقھا ھي  اللّيتمام [تررك].  المنقود تبعھ بقّصوا متل المقصّ 

person  ..والحیوانات كتیر بیحّسوا. بتفوت لطعمي المعزایات (طج) ینطحوھا، اتطعمي منتوف یعضھاthey can 
feel  لیش إنت؟ لیش أنا بینطحوني؟ إنت بس تفوتي ما بیعملو" أنا بیلعبوا معي، ببوسوني" 

 د.ق: كم معزایة في؟ 
] ممم ھلّق تسعة. بس ھلّق حبلوا ووسعتلھن بیتھن لتحت تحت مشان یصیروا یتمشوا. وھني بیضھروا 1:12:34م.خ: [

ما شیل الحشیش من ھون ھنّي بحششولي االرض كنت طلعھن بدل  babiesالصغار ال  --بس معي أنا  --معي أنا 
مّرة لقیتون صاروا واصلین لتحت تحت.. صرخت بأعلى صوتي  --[تضحك] والكبار إذا حدا ترك الباب مفتوح وضھروا

"مدھوووووش!" برم راسھ ھیك "عالبیت یال لشوف عل بیت!" ھو البّي الكبیر برم ورجع عل بیت وكرو كلھن ورا 
رر إسمھن --عرف اسمھوفاتوا، كل واحد بی ر ّكِ ھل یومین  بس Sunnyھلّق مع  --أنا بس إلعب معھن بضلّني كّرِ

. بحّسوا متلنا Anywayصارت تلتفت، قبل أل. بس بضلّك تضلّي تعیدي تعیدي.  Sunnyصارت تعرف بس قول 
ا بأوضتي متسطحة عل میت أن babyھدیك السنة وحدة منھن خلفت  --وبحبّوا متلنا وبیزعلوا متلنا، شي بقطع القلب

computer --  ما نّصحني إّالcomputer  ھیداfacebook  بس والدي بدّنfacebook  خلص. ما كانت ھینة
 --بس شوي شوي إبني علمني cوین ال  bوین ال  aوال عاملة وین ال  typingفتحت الكومبیوتر وأنا خیفانة ما عاملة 

anyways خ بصوت كیف كیف وحدة سمعت صریخھا ركضت لقیتھا عم تبكي و ھي عم تلحوسھ وما عم یتحرك، صّرِ
 They grief. They feel. They love. They hate. Theyمفجوعة "علي إركض شیل البیبي". سَكِتْت. دفنّا. 

are jealous ، [تضحك] عندھن كل الemotions  تبعیتنا یعني. بأي حق نحنا منقتلھن؟ نحنا ویاھن موجودین
نا مش لحدا یقتل حدا. أنا بقول ما بتعملي جبنة ولبنة طیبة اطیّب شي اللبنة قلتلون ال! ألنھ الحلیب بس لنتعایش مع بعض
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لیجي  --ما في حدا vetsیخلق البیبي أنا بآمن فیا الزم یرضع من إّمو لآلخر، لحتّى تّضل صحتھن منیحة. ما في عندي 
سسوا مظبوط. معقولة ما بتاخدي اللبن! إشبكن شي في براسكن ن من النبطیة بكون مات إذا كان ضعیف. بیتأھتبع vetال 

المعزایة أو  --ھو یلّلي في كل شي بیتأسس علیھ antibioticیللي بینزل أّول أّول شي ھو یلّلي في  اللبىشي خلل مّخي؟ 
الخاروف أو كلّھن عندھن ھیدا أّول وحدة أّول ما تنزل ھیدي یلّلي بیتأسس كل شي بجسمھن ونحنا هللا یلعنّا نحنا الزم 

، بھنانا مربیتھن ألنھ بح --بیطلعوا بعدین ھنّي ما عّم یربوا معزا مشان --نآكل كل شي، الزم ناخد كل شي من طریق
ن. بدّك تنزلي ھأحسن زبل زبلorganic.  كلّھ organicبحب المعزایة وألنھ بحاجة لزبلھن. كل الزبل لجنینتي و 

 تتمّشي عل بحر؟
 د.ق: عم فكر. إیھ.

 بس خدي معك المفتاح، ماما. ] ایھ روحي، روحي1:16:42[م.خ: 
 د.ق: طیّب. 

	
 

 


