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	السلسلة/الموضوع الرئیسي ء في الحركة البیئیةنسا

18-PSEV:	008	
 

 رقم األرشیف

 عام (ال حاجة إلذن خاص)
	

 األرشیفنوع 

 جینا تلج
	

	الحكواتیة

 تاریخ میالد الحكواتیة ١٩٨٥أیلول  ٢٩
، ورشة المعارف، فرن الشباك٢٠١٨شباط  ١٦  تاریخ ومكان المقابلة  

ب عائلتھا وعن حبّھا للكتوطفولتھا  فتخبرنا عنفي أبو ظبي قّصتھا تبدأ جینا تلج 
األولى حیث عاشت والقصص. وتسرد كیف عادت الى بیروت وسنوات الجامعة 

 ومن بعدھا فياستقاللیة للمّرة األولى، وكیف وجدت اختصاصھا في العلوم البیئیة 
طالق مشروعھا، یومیات المحیط، كمدونة في إلوجیا البحریة. وتتكلّم جینا عن االیكو

 الصیادین النقاش معذات مشاریع عدیدة، من ضمنھا  غیر حكومیة البدایة ثم كمنظمة
ین ب تربطالتالمیذ. وتحكي كیف  نشر الوعي بین، وممارسات الصیدقضایاھم وحول 

 . الحركة النسویة والحركة البیئیة

 لخص التاریخ الشفويم

حائزة على  -یرة مشروع الحكواتیاتدیمة قائدبیھ ھي من مؤسسات ورشة المعارف ومد
	الدكتوراه في دراسات النساء والجندر والجنسانیة من جامعة والیة اوھایو 

	معلومات عن الباحثة

 غزل محمد علي
 

 التفریغ

 دیمة قائدبیھ
 

 الترجمة

 -صیدا -جبل الزبالة -تغیّر المناخ -علوم بیئیة، طبّ  -البلمند -عید میالد -أبو ظبي -بكفیّا
-موطن-الزالحف -نسویة -ركة بیئیةح -الصیادین 	 -یومیات المحیط  

	 فیفي كّالب  -بیولوجیا بحریة -ایكولوجیا بحریة
marine	biology,	marine	ecology-	carbon	footprints-	vermetid	
platforms-Diaries	of	the	Ocean		
	

 الكلمات الداللیة
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Rights of Ownership for the Storytellers Project 
 

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

 
 لمشروع الحكواتیات ملكیةحقوق 

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

 یمكن استعمالھا ألھداف تجاریة تبغى لورشة المعارف یمكن استعمالھا فقط ألھداف ثقافیة وتثقیفیة ال تبغى الربح، وال
 الربح. 

الستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ الشفوي والصور المرافقة نطلب منكم االتنویھ بورشة 
كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف

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

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

ت قبل استعمالھا. یمكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیا 	
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 [النّص المترجم]

بالسؤال عن  نبدأم الصبح ونحنا بورشة المعارف. عادةً  ١٠:٠٧شباط، الساعة  ١٦. فالیوم نبدأاوكي، فینا دیما قائدبیھ: 
  ؟بتعملي وشواسمك، تاریخ میالدك، 

سنة. أنا عالمة بحریة، عالمة  ٣٢، فعمري ١٩٨٥أیلول  ٢٩اسمي جینا تلج. خلقت بااوكي،  ]٠٠:٠٠:٢٠[ جینا تلج:
 بیولوجیة وایكولوجیا، وأّسست منظمة غیر حكومیة خصیصاً لھل شي. 

 ذا رجعت لوین خلقتي، وین خلقتي؟بشغلك، بس إ تعمليب شود.ق: اوكي، فینا نرجع نحكي عن شو یعني عالمة بحریة، 
 ، نقلوا أھلي على أبو ظبي. أسبوعببكفیّا، ودغري من بعد ما خلقت، بعد كم  خلقت] ٠٠:٠٠:٥٢[ج.ت: 

 د.ق: كان في حرب
 كان في حرب ،ایھ] ٠٠:٠١:٠٢[ج.ت: 

 د.ق: شو أّول ذكرى بتتذكریھا؟
الذكریات األولى لي، بس كان عید ذكرى. ما باعرف إذا ھي أول ذكرى او وحدة من  ممم أول] ٠٠:٠١:٠٩[ج.ت: 

قوي  ستان اورانج، اورانج كتیركنت البسة ف ر ھالشي،ب، ما باعرف لیھ باتذكّ كتیر غریالسنین. [تضحك]  ةمیالدي الست
اني لي كانوا جایین عالحفلة. واجللّ كتب كھدایا. الكل، الكل، الكل ی یشترولي كلّ . وطلبت من الیعني ھیكي، بقع ملونةمع 
 كتب وكنت كتیر مبسوطة [تضحك] ،كتیر

 وجود؟د.ق: مین كان م
والد، ما باعرف اذا وھیك. ما باتذّكر كان في  ، رفاق أھلي، الجیران یعنيوتاتا وجّدوأھلي، خوالي ] ٠٠:٠١:٤٠[ج.ت: 

  .كان في والد
 كنتي ببكفیّا، كنتي رجعتي؟ د.ق:

 . كتربّیت ھونی، بأبو ظبي كنّا أل --]٠٠:٠١:٥٥[ج.ت 
 ؟فطفولتك ھونیكد.ق: اه اوك، 

  ایھ  ----------] ٠٠:٠٢:٠٠[ج.ت: 
 وھونیك كل ذكریاتك --------د.ق: 

 نعم] ٠٠:٠٢:٠٢[ج.ت: 
 وھونیك كل ذكریاتك، ومحل ما كان بیتك األّول اذا سألتك عنھ   د.ق:

  ایھ، كان بأبو ظبي] ٠٠:٠٢:٠٥[ج.ت: 
 د.ق: من مین بتعّدي عیلتك مكونة؟

ش معلی --للي نحنا كنّا عایشین نحنا ویاھن إ --طبعاً أمي وأبي وأخواتي التنین، بس كمان خوالي ممم] ٠٠:٠٢:١٤[ج.ت: 
 ؟ --وّال  عل عربي نقلّ ن

 أكید -------------------------د.ق: 
ً یاھن بأبو ظبي تقریباً بفرد بیت، یعني كنّا عایشین نحنا و] ٠٠:٠٢:٢٦[ج.ت:  نوا كام حیاتي بمعظبفرد بیت، یعني  عملیا

 تیتا وجّدو. حتّى، متلن متل أھلي. وقراراتي ثیر بحیاتي، وعلى أخوالي عندھن ت
 د.ق: شو كانوا یعملوا أھلك؟

أّمي ما  بعده.، وأبي كان مھندس كھربائي، والصفوف الثانویةأدب انجلیزي لطالب  مكانت تعلّ أّمي ] ٠٠:٠٢:٤٣[ج.ت: 
 بقى بتشتغل

ذا كان عن لبنان، او قصص أدب، ھل كبرت مع القصص، ما باعرف إ بحیاتك؟قصص یمكن كان في كتیر اتخایل افبد.ق: 
 ؟بحیاتكشو بتتذكري عن القصص —ما باعرف—او قصص شعبیة، او شي

ّما كنت ل حتّى في مرحلة من حیاتيقرا كتیر قصص، كتیر كتیر یعني، وكنت أقرا كتیر، كنت حب أ] ٠٠:٠٣:١٠[ ج.ت:
 Little --وھول الشغالت ، Young Womenى األدب الكالسیكي،عل ]مركزة[فْوكسة كنت كتیر ممراھقة یافعة 
Women  ًعفوا، Little Women من ھل نوع،  كتب ،وھیكيWuthering Heights ھیدي كانت بعض من ،

 [كتبي] المفّضلة.
 ؟] كانت شخصیة مؤثّرة في حیاتكLittle Womenف "جو" [شخصیّة في كتاب د.ق: 

 ایھ، ایھ، نعم بالتأكیدج.ت: [تضحك] 
 ، كیف كانت؟كیف كانت المدرسة؟ أكید كانت مختلفة بالثمانینیات عن ما ھي ھلّق د.ق:

و أ --اللي بروحوا علىنحنا مقسمین رحت على مدرسة بریطانیّة، فھونیك كنّا حسناً، أنا —كانت] ٠٠:٠٣:٤٣[ج.ت: 
االنكلیزي  المنھج األمیركاني. اللي بروحوا على المنھجلیزي وفي اإلنك منھجالفي  ا بنفس المدرسة،، كنّا نحنبنفس المدرسة

، geeks كتیراً كنّا نكون كتیر قالل ونحنا بالصف دایماألمیركاني أھین.  المنھج[بیدرسوا كتیر]،  nerdierھنّي شوي 
 .geekyفسنوات دراستي كانوا كتیر 

 ؟كان عندك رفاق وقتھاد.ق: 
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، بس كان عندي صاخبةحیاتي االجتماعیة ما كانت  ة.رفاق من المدرس ، كان عنديایھ، كان عندي] ٠٠:٠٤:١٢[ ج.ت:
 رفاق مقّربین، ھیكي، دائرة صغیرة من الرفاق المقّربین

 د.ق: من كل العالم او؟
 . ایھ، ایھ -----ج.ت: 
 ؟مین كان لھ أكبر تأثیر على حیاتك في طفولتكد.ق: 
ما باعرف [صمت]. من الصعب القول، من الصعب القول. كان  —ممم، ھذا سؤال صعب ألن] ٠٠:٠٤:٣٣[ ج.ت:

م ھكتیر مغرمة بأفكارھم وایدیولجیتعندي كتیر أشخاص مؤثرین. معظم طفولتي ما كنت كتیر مقّربة من أھلي، وما كنت 
 . مین كان الشخص األكثر تأثیراً علیّي؟ عنجد، من الصعب القول.--وھیك بس

 غیر كان عندك أفكار غیر عن أھلك، أو ھالشي صار بعدین؟ لیھ كان أنھ حتى من عمر ص د.ق:
—أل ما إجى بعدین، من أول ما اتذّكر، كان عندي أفكار مختلفة عن أھلي. باعتقد ھو من كّل الكتب] ٠٠:٠٥:١١[ج.ت: 

 تباعتقد أنو القراءة الّلي ساعد
 ؟أو كیففكنِت بّدك تشوفي العالم أكثر د.ق: 

یكبحوني  عمنت حاّسة أن أھلي م، كان بّدي فّكر بطریقة أخرى، كبّدي شوف أكتر من العالكان  ---] ٠٠:٠٥:٢٤[ج.ت: 
كتیر متزمتین في معظم األمور یعني:  ھیكي ،كل ھل خبریات وبتعرفي عم بیزیدوا من حمایتي، من خالل كونھم

ون تیر مختلفین عن شو أنا بآمن الزم یكیة، یعني كل ھول الشغالت، كانوا كعرفتي، العنصر—الجنسانیة، الدین، االثنیة
 الوضع. 

 ؟وبعدین أمتین رجعتي على لبناند.ق: 
  ، جیت من دون أھلي، جیت لوحدي عل الجامعة. ١٨لّما كان عمري ] ٠٠:٠٥:٥٥[ ج.ت:

 و؟أ AUB، يد.ق: اوك
 أل، رحت على البلمند ----] ٠٠:٠٦:٠١[ج.ت: 
 ؟كیف كانت ھالتجربةأوكي، د.ق: 
. كنت فت أدرس [تضحك]لدرجة انّو نسیت أدرس، یعني وقّ  كانت حلوة. كانت فعالً كتیر حلوة] ٠٠:٠٦:٠٤[ ج.ت:

   سنتین، فلسنتین، جیت ألدرس طب، لّما جیت لھون كتیر انھرقت، دایماً الشخص الذكي بالبیت. geekyالشخص ال
pre-med  [تضحك]كانوا كارثة، فما قدرت حتّى فوت أعمل طّب تبعي 

 د.ق: كنتي عایشة لوحدك؟
 dormsایھ بال ] ٠٠:٠٦:٠٨[ج.ت:  

 د.ق: ألول مرة یمكن؟
 . نعمج.ت: 

 أّول كم شھر بعیدة عن اھلك؟مثالً التجربة، د.ق: بتوصفیلي ھل 
بس لّما  --لھل التجربة یر محمّسة، كنت كتیر كتیر محمّسةقبل ما أجي كنت كت --أّول شي كنت ] ٠٠:٠٦:٣٨[ج.ت: 

، ألھلي اشتقت هللایا  [تضحك] ، وأّول مّرة بحیاتي بحّس انّوفجأة علّي كتیر مسؤولیة خفت شوي، حّسیت انھوصلت لھون 
 بتعرفينّو إفسیارة معي الدغري أّول ما جیت جابولي كان عندي سیاّرة،  بس دغري تخطّیت المرحلة، .وھیدا بّدي یاھن

 [تضحك]، التھیت دغري. 
 ؟طبّ لحتّى ما عملتي أخذلك اھتمامك شو رجع وبعدین د.ق: 

ل عمأما حتّى انا  --ویشحطوني من  ،ھیك عم بسقط كنتحسناً سنتین من الفشل والفشل والفشل. ] ٠٠:٠٧:١٠[ج.ت: 
سنتین، كنت بال اختصاص، صرت بّرا القسم، بّرات قسم البیولوجیا. كان الزم اختار بعد ف .drop ھنّي یعملولي dropال

عة، یعني شویّة مقطّ صفوف،  بعدلولي شویةت العلوم البیئیة بس ألنھ كان أقرب شي للبیولوجیا حیث شي تاني، فاختر
 وما ندمت على ھل شي.  رجعت قلّعت كتیر منیحى العلوم البیئیة یعني بس فتت عل، وما ندمت فعالً. مسّكجة علیھن
 --كنت دایماً مھتمة بالبیئة او كان ھل شي ؟ انّوربطد.ق: عملتي 

كیف  ،ر عن النظم البیئیة: كیف بیشتغلوانعم كان بّدي أعرف أكث —كنت مھتّمة، مش كتیر فعالً  --] ٠٠:٠٧:٥٤[ج.ت: 
وما فّكرت انّو عن جد رح اعمل  زیادة عن اللزومالتفاعالت بین الحیوانات المختلفة وموطنھم وھیكي، بس ما كنت مھتّمة 

 الطّب ھو و خلص،ناً مفكرة أھل الشي. بس لّما بلّشت ادرسھ فّكرت "واو، ھیدا كان الرابط المفقود بحیاتي." كنت دایم
 . لو فتت طبّ ما باعتقد أنو كنت نجحت حتى —الشي المناسب إلي

ا كان عندك ، مِصلة مع األرض بلبنانحّسوا بینان ببس بحس في ناس وقت یكونوا عایشین بّرات لب ،د.ق: یمكن یكون غیر
 یاھا ھیدي؟ 

 ، الال—ال ]٠٠:٠٨:٣٧[ ج.ت:
  ؟--جدِّكد.ف: مش انّو بیت ستّك و

ي لحالكنت أنا ألنّھ ستّي وجّدي حتّى كانوا بأبو ظبي كمان وضلّوا بأبو ظبي كلّن وال ال، -----------] ٠٠:٠٨:٤١[ج.ت: 
 . واستقاللیتي، بس ھیدا كل شي حیاتي ھون، حبّیت طریقة حبّیتھ –عشي  صلةھون ما كان عندي 

 ؟ --ماجیستیر أوكفیّتي  عملتي علوم بیئیة وبعدینفد.ق: 
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  --رجعت عملت ایھ،] ٠٠:٠٩:٠٣[ج.ت: 
 دغري؟ ---د.ق: 
دي بأي نوع من البیئة  –بّدي كفّي ، إنو عارفة شو بّدي أعمل بھیدا الوقت وقّفت فترة، ما كنت أل، ] ٠٠:٠٩:٠٥[ ج.ت:

 --الت ، وھیك شغتغیّر المناخاشتغلت فترة طویلة على بمجاالت مختلفة، تغیّر المناخ،  شتغلتاوقّفت شوي، ف --أدرس 
یعني عجبل الزبالة تبع صیدا انا كنت وحدة من  --شیا صغیرة إالباقي كان ، climate changeشتلغت عل اأكتر شي 

البیولوجیا  سلحتّى ادروبعدھا رجعت على المدرسة مشاریع قصیرة المدى.  بس ھول كانوا كمان، ھلي عم یشتغلوا فییلّ 
بس كمان بلّشت فیّا شوّي، حبیتھا بس ما حّسیت انو فیي كفیّا، ما كتیر قنعتني، بالبیولوجیا الجزئیة،  رالجزئیة، ماجیستی

 . بیولوجیا بحریةكفّیت شغل ورجعت فتِْت عملت  ،رجعت وقّفتف
كیف الواحد بیحّس انو غیر منسجم، شو بیخلیكي تغیري؟ بحّس في ناس، اوكي ما  سؤالین ھون: فیكي تشرحي أكثرد.ق: 

ما انسجمت،  . انت كیف عشتي ھل احساس انوذا ھنّي مناح، ما عم یسقطوا، إبس بضلھن فیاانسجموا مع اختصاصھم، 
 ؟بّدي اعمل شي تاني

باتركھا، ما ببذل  ما حبّیتا خلص -- اترك يعلی. یعني كان كتیر ھیّن اترك أنا ما كان عندي مشكلة ]٠٠:١٠:١٤[ ج.ت:
 كان العكسبماجیستیر بالعلوم البیئیة والبیولوجیا البحریة،  شت اعملمتل لما بلّ  ،شغفوما حّسیت انو عندي ھیدا الجھدي. 

 كان ھیدا الفرقبموضوع عم نحكي عنھ. ف یتعلّقبشي فیھ وكنت اقرا كل كبیر عندي شغف 
 ، وبجبل النفایات؟ تغیّر المناخوقت اشتغلتي ب بھالفترة د.ق: شو تعلّمتي

ضوع أو بمو تغیّر المناخ، إن كان بمنافقینتعلّمت كتیر إشیا: من ضمنھن أّول شي قّدیش العالم حسناً ] ٠٠:١٠:٤٨[ج.ت: 
ؤّكد علمیاً ذا كان الشي ماآلخرین، وال یھم إ قبلبیحطھم  شيأي الناس ببساطة منافقین، بیقولوا  شي، ا¡یّ االنفایات وّال بح

 carbon footprint، انّو كمیّة المؤتمرات حول المناخ ىا كنت روح علخاصةً لمّ . فھیدا الشي كان شوي مزعج واو ال
انّو شي  ،ل المؤتمریلّلي محطوطة لینعمل ھأثار الكربون وبكون كمیّة كیف منقلّل أثار الكربون  نحنا رایحین نحكي عن --

 بخّوف
 ھیكي؟وطیران د.ق: 

 ملینع لحتّى الصفر من ذاتھ بحدّ  مركز رواعمّ انّو عم بِ  --وأضویة وبعمروا بكذا بلد  طباعةو طیران -]٠٠:١١:٢٨[ج.ت: 
ووقتھا  .كتیر قرفتبمحل ما، وقرفت شوي نفاق حّسیت كتیر بالف .الھدف بیناقض ھیدا أنھ باعتقد لیھ؟ انّو. مؤتمرال في

نت كألنّي كنت حابّة شو عم بعمل و األّول،ما تركت في  ،یت فیھاضلّ  --. كنت قرفانة كتیر قبل بس كنت عم ضلني تركت
-الشي  . بجبل النفایات نفسف، فتركت ببساطةس آخر شي خلص ما قدرت اتحمل القرن، بھي عم اتعلملمبسوطة باألشیا یلّ 

الى  ضافةباإل نوا، صار في جبل جدید بصیدا،یصرلنا سنتین شایل ما --صار في جبل نفایات تاني  alreadyیعني ھلق  -
 أن الحالة صارت حتّى أسوء. ] ففیینا نقول [غیر واضحالو تبع الزبالة،  lakeما بعرف اذا بتعرفي عنھا ال البحیرة،

 د.ق: ھي أي سنة كانت؟
 . ٢٠١٤الزبالة  ]٠٠:١٢:٢٣[ ج.ت:
 ؟الماجیستیرعملتي وبعدین د.ق: 
 ماجیستیرالعملت  بعدین ]٠٠:١٢:٢٩[ج.ت:
 بّرات لبنان؟ ---د.ق: 

بالتعاون مع جامعة  وحدة بالبلمند ووحدة بلمند شھادتین،عملت بس كمان رجعت عل بلمند.  ،ھون ] ال٠٠:١٢:٣١[ج.ت: 
 . ماجیستیر تاني باالیكولوجیة البحریة، onlineا ھیدي عملت بفرنسا،

 ؟ففیكي تخبریني أكثر عن البیولوجیا البحریة د.ق:
 ؟نعم، شو بّدك تعرفي] ٠٠:١٢:٥٠[ج.ت: 
 مانكبلبنان البیئیة عن تاریخ الحیاة البحریة  یمكن بدي أسألك اذا بتعرفي كمان عن إذا سألتك ؟لیھ مھتمة فیھاد.ق: 

قلیل كوكب ھو محیطات، ومنعرف كتیر المن  ٪٧٠ألن أكثر من ھو ، لیھ بتثیر اھتمامي: أّول شي] ٠٠:١٣:٠٨[ج.ت: 
 ،محیطاتناما منعرف عن عن الفضاء بشكل عام، أكثر مّ  ، یعنيح المّریخلدرجة أننا منعرف أكثر عن سط اتعن المحیط
تبع من الحیاة ھي بالمحیط،  ٪٩٠، ألنھ أكثر من، ھو تقریباً ثالث أرباع كوكبنا. وفیا كحجم، شي محزن ھیدا وباعتقد أن

الكوكب. وھیدا وحده كفیل انو یخلینا نكون فضولین لنعرف أكثر عن المحیط. ھو لیس ھیدا المكان الغامض الكبیر كل 
من األوكسجین اللي  ٪٥٠والمخیف یللي فینا نتركھ لوحده. ھو بینظّم مناخنا، ھو بینظّم أنماط الطقس، بیعطینا أكثر من 

اللي منستعملھم بحیاتنا الیومیة فیھن عالقلیلة واحدة او اتنین من المواد وجات ھ، األكل، الدواء، الكتیر من المنتمنتنفس
الكیمیائیة طالعین من حیوانات المحیط. فباعتقد أنھ من المھم والمصیري أنو نفھم أكثر عن المحیط وحیاة المحیط وتأثیرنا 

بال ما نكون عم نعرف شو عم  جاھھندمره، عم نكون كتیر مدمرین ت عم، یعني oceanانّو نحنا شو عم نعمل بالعلیھ: 
ً بناني بیمتّد على تقالساحل الل. فالبیئة البحریة بلبنانفاالیكولوجیا البحریة بلبنان، نعمل أو شو عم نخسر.  فعنّا  كم. ٢٢٥ ریبا

 نشاطاتنا، سبل عیشنا فكل – قطعة كبیرة من بلدنا على الساحل، ھي ساحل یعني. ومعظم السّكان متواجدین عالساحل
س ب، ایھ نحنا على البحر، أنا محیطلّما قول المحیط. ووعلى نضافة ، مباشرة او بشكل غیر مباشر، على المحیط، بیعتمدوا
عم نرْدموا، عم نعمل نحنا عم نكّسر البحر، لراحتنا.  نحنا منقسمھن عالم واحد، محیط، الجسم المائي ھو واحد، ھيِّ كلّھا

 coastalالھمعروف شو فیھن  مشیلّي عم نطلعن و المطامر الساحلیةكل  --بالزبالة بحریة بالردم، تعّدیات عل أمالك ال
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landfills لینا. كید بأثّر عأبالتالي حیاة البحریة والبحر عم یأثّر عل العم ینزل عل ھ كلّ  .حاطّین فیّن، أي نوع من الزبالة
بال ما نعرف حالنا شو  عم نردم البحر ھ.كلّ  . ما بعرف شو ، المراسي، مراسي الیخوت، األندیة،لي عم نعمرنالّ المواني 

ي ناس ف .فایھ باعتقد أنھ الزم حدا یحكي بھالمواضیع كتیر كبیرة ومھمة یللي عنا.لاشو عم نخسر من الثروة عم نعمل و
 اس. ألكبر عدد ممكن من الن أوصلأكید عم یحكوا عنھم، ما عم قول أنو انا اخترعت شي كتیر جدید. بس بّدي 

 حیوانات او شي نوع من الكائنات یلّلي عم نخسرھم؟  د.ق: في مثالً 
ذا بتوقفي مثالً برأس بیروت في ھیك متل إ --بتعرفي ھْودي -- اطبصالمایھ، ایھ أكید. ففي بعض ] ٠٠:١٦:١٣[ ج.ت:

 vermetidاسمھن  platformsھول ال  --، بتشوفیّون صخر مسطّحینھنّي ، platformsصخور عاملین متل 
platforms –  ھو نظام بیئي أحیائي كتیر مھمین . فیرمیتیدیةمصاطب 

 ؟vermetidد.ق: 
 mollusks. ھول معمولین من نوع من ال Vermetid, vermetid platforms ]٠٠:١٦:٣٠[ ج.ت:

بحر المتوّسط وباألخص بشرق . ھولة موجودین بالvermetida. ھي من عائلة vermetidaإسمھا  [الرخویات].
صناف السمك وغیرھم من بیوفروا مأوى وحضانة للكتیر من أ ن مھّم ألنھم مھندسین للنظام البیئي:وطم المتوّسط. ھنّي
نحنا ھودة عم نخسرھن كتیر  نشاط األمواج. ، منالعواصفبنفس الوقت بیحمونا إلْلنا من و والالفقاریات.[غیر مفھوم] 

بتالقي مثالً برأس بیروت نحنا كل الساحل اللبناني في عنا ف .علیّنوعم نعّمر كتیر صلبة  بنیةھنّي و عم نعّمر علیّھن، النّ 
ما —لریاضيا علیّن متل مثالً  ني شایفتیھن اكتر. معّمّرین كتیررأس بیروت ألنو یمكن تكو بالتحدیدبس عم أعطیكي  ،منّن

 vermetidى ال معّمر دغري على الھیدا، علالریاضي  مثالً  تضحك] بس[ —باعرف اذا بّدك تخلّي ھالشي بعدین
platformsاصفةعوبالتّالي لّما بكرا تجي شي المساكن. ھعم نخسر  --ھودة عم بیخربواف .. الحّمام العسكري نفس الشي 

ذا شفتي األمواج كیف طارت إما بعرف  --وطارت  عاصفةا إجت لمّ ، من كم أسبوع، مش من زمان ،متل ھدیك الیوم --
و نحنا ألنّ  ألنھ انتشر شوي. لیھ صار ھالشي؟ ،الفیدیو ھیدا ذا شفتيما باعرف إ --ي طیّرت زلمة ماشمریسة والعلى عین 

 .بنیة تحمینا من نشاط الموج والعواصف المصّغرة اللي بتجي مش تاركین وال شي ،صرنا بالبحر یعني ،معّمرین دغري
. green turtleالو  the loggerhead turtle ،السالحف: عنّا بلبنان نوعین من السالحف المقیمینكمان عم نخسر 

خمة، كتیر حلوة، بس ما بتسكن مقیمة، ھي سلحفة ض مّرات، مش بتروح،بتجي و leatherback turtleفي عنّا و
 .نسرھم ألن، مّرة تاني، تدمیر الموط. بترتحل. فعنّا ھیدول التالت ساحف ھون، وعم نخبتجيبتروح و المتوّسط. بشرق

 رملیة لیوضعوا بیضن فیھا. فھي بس شواطئ ، ما عم نخلیلن نحناالشط الرملي لیبیضوالما یجوا ھنّي یطلعوا عل شط، ع
 شوي من االشیا اللي عم تصیر.

 ؟ --لّما كنت عم تدرسي، كنت عم تركزي على شي معیّن أو د.ق:
 حك] . [تضvermetid platforms ایھ،-]٠٠:١٨:٤٠[ج.ت: 

 صتي، ایمتین تخرجتي؟د.ق: ایمتین خلّ 
 وقت شويقصیرة. وأخذ  الماجیستیر من فترة كتیر خلّصتبكانون الثاني، الشھر الماضي. تخّرجت ] ٠٠:١٨:٥٠[ج.ت: 

 كثر من ما الزم یعني. أأخدت وقت معتمد على المناخ ومعتمد على الظروف، ف كان كتیرألنھ كان بالبحر، ف
 ؟شروعاو عملتي م أطروحةكیف كانت؟ عملتي د.ق: 

 أطروحة ---] ٠٠:١٩:٠٩[ج.ت: 
 ؟ فكیف كانت العملیةد.ق: 
بس كان  ،، عمل صعبمملّ  مضجراوقات، كان في  كانت العملیة فیھا تحّدي شوي، كانت مضجرة] ٠٠:١٩:١٢[ ج.ت:

 vermetid platformsفي دراسات كتیر انعملت حول ما —یت شو كنت عم بشتغل ألن كان تقریباً جدیدكتیر حلو. حبّ 
 . بشرق المتوّسط، فكانت دراسة مھّمة

 ؟ یومیات المحیط؟ فیكي تحكیلي عنھاد.ق: و
م أنو الز أصدقائيحد علّي أ اقترحكمدونة. لّما بلّشت الماجستیر،  تبلّش فھيیومیات المحیط: ] ایھ، ٠٠:١٩:١٧[ ج.ت:

 عنھم، فبلّشت ھیدا، كان صفحة على الفایسبوك نتباهوانات البحریة، معلومات مثیرة لإلبلّش مدونة اكتب فیھا عن الحی
 .   یعني

 ؟٢٠١٥د.ق: بال 
الصفحة على كھكیومیات المحیط،  ،وبعدین قّررت بلّش روح عالمدارس مظبوط. ایھ، ٢٠١٥ ]٠٠:١٩:٥٦[ .ت:ج

 استعمالوا فقّ یوالفایسبوك، روح عالمدارس واحكي لتالمیذ الصفوف االبتدائیة عن الحیاة البحریة وكیف فیھن یساعدوا، 
بتعرفي، فیكي توصلي بسرعة للوالد وتخلیھن یكونوا متحمسین للحیاة البحریة  ، شغلة من ھون شغلة من ھون.البالستیك

ن . بعدیكمان، كتیر أسھل من غیرھم. فصرت أعمل ھالشي، وبعدین اكتسبت ثقة أكبر وصرت روح على صفوف أعلى
عن ھیكي وأخدنا العلم والخبر كمان و ملفّ قّدمنا ال منظمة غیر حكومیة، مع مساعدة بعض من زمالئي. عملھاأقّررت أنو 

 .   منعمل إشیا مختلفةبس كمان  مدارسبال وعيمش بس ال ،یعني مشروعصار عنّا كذا و .جدید
 ؟فمین مشارك معكد.ق: 
ً  نحنا أربع] ٠٠:٢٠:٤٦[ ج.ت: ن، عنّا مجموعة كبیرة من المتطوعین. بس الفریق عنّا كتیر متطوعی—أربعة—نساء حالیا

 . األساسي ھو أربع نساء
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 --شو ھي وظیفة كل وحدة منھن، حتى إفھم أكتر  د.ق:
تخّصصت بعلم —عالمة ایكولوجیا بحریة كمان، وحدة ھي عالمة بیئیة وحدة منھن ھي --تنین منھن] ٠٠:٢٠:٥٨[ :ج.ت

الحراجة باعتقد، خلفیتھا علم الحراجة، بس ھي بتشتغل مع الجامعة االمریكیة ببیروت كمان، وكتیر منخرطة بیومیات 
. باإلضافة إنھا بتغطس وبتعلّم الغطس فمش وھیكي eventsكل شي عنّا المحیط. ووحدة منھن ھي مصّممة نشاطات، 

 بھالشي.  نشاطات، یوم األرض، یوم المحیط، ھي بتھتمّ  اكل شي عنّ ، وةبعیدة عن عالم الحیاة البحری
 ؟وكیف بتالقوا المتطوعیند.ق: 
ومن یومین كنّا  متطوعین.صار عندي مجموعة فأنا نشرت دعوة للمتطوعین من سنة، ] ٠٠:٢١:٣٠[ ح.ت:
 بجامعة البلمند كمان، صار عنّا مجموعة أكبر [تضحك].  community fairب

ما باعرف كم مشروع مشاركة فیھ حالیاً كیومیات المحیط —اختاري أي مشروعففیكي تحكیلي شوي عن مشاریعك؟  د.ق:
 مثالً؟ تعمليب شوتقلیلي وب ذا فیكي تختاري مشروع او مشروعینإبس حالیاً، 
جزء من ا صرن already .] ایھ، فنحنا مشاركین بعّدة مشاریع كبار كتیر، على الصعید الدولي٠٠:٢١:٥٤[ ج.ت:

 ى شبكة العمل المناخي، وھي شبكة منفْتنا علكنت مسبقاً عندي صالت بھالمجال، ف ألنّ  لتغیّر المناخن ھمن ،شبكات دولیة
منّسق مجموعة نحنا فأكتر من ألف منظمة غیر حكومیة من حول العالم بیشتغلوا تغیّر المناخ، من خالل الحمالت یعني. 

ن عنّا وبعدی بالنقاشات حول المناخ.أبداً  عالمحیطات، قبل ما كنّا نشتغل أقّل من سنتین طلعت منالمحیط. مجموعة المحیط 
منشتغل  ا. نحنمصاید األسماكمشروع  عنّھا ھومتل ما حكیتلك مشروع المدارس. وحدة من المشاریع اللي بحب احكیلك 

ن تقنیات صیدھم المدّمرة لصید أكتر مسؤولیة.  ، ومستھلكین أیضاً. الفكرة ھي أنّو نساعد الصیادین ینتقلوا ممع صیّادین
بس  .مثالً  دینامیتوقفوا تتّصیدوا بال pleaseانّو بس لھل شي یصیر، الزم نفرجیھن ونقنعھن أنو ما عم نستھدفھن بس: 

وسم، بأّي مأّي سمكة،  --یعرف شو بّدو یاكل او تعرف شو بدھا تاكل  مستھلكا الانّو لمّ  .ینلمستھلكانّو كمان عم نحكي مع ا
منبطّل ناكل بزرة، ببطّل الصیاد یتصیّد البزرة. منصیر  ، یعني بتعرفي، العرض والطلب.بأّي حجم، كل ھول الشغالت
الفصیلة. فھي عملیة طویلة، شوي  من ھلكانت ما بدنا یاھا تكون أصغر من ھل قّدة إذا إنو منطلب سمكة بحجم معیّن، 

ف انّو وبالطریق، بس بنفس الوقت عم نشتحدیات وعقبات  یكون في شویّة نشوف: عم ألنّھ عم كتیر حلوة.بس صعبة أكید. 
مك عم مصاید السما نحنا نحكیّن عم یحّسوا انو  قبل. شایفین، عم یحّسوا فیا يین ھنّ نّھ عارفمن الصیّادین أل ،في تجاوب

 كمان نبكتیر كّل ما بیروحوا عالبحر. والمستھلكیتنھار. فعم بیحطّوا جھد أكبر بكبیر ووقت أكتر بكتیر لیجیبوا صید أقّل 
ما استھدفنا الكّل من حیث المستھلكین. بلّشنا مع أشخاص من مش عم یكون كتیر سئیل التعامل معھن، ألنّھ یمكن نحنا بعد 

 --ب اننطلق على بقیّة العالم. عم نعمل كتخلفیة ثابتة لحتّى بعدین یصیر في عنّا شویة  .، أسھل نحكي معھنعمرنا
brochure  یعرفوا انو ھیدي السمكة ھیكي إنّو كمان، للمستھلكین لحتى یتوزع ھیدا بكل المسامك،  --ھیكي مش كتاب– 

موسم، بال البزري  یداذا بھإذا حجمھا ھل قْد، ما تاكلوھا إلوھا بس انّو ھیدي السمكة مثالً ما تاكھو لطیف، منّو كتیر علمي. 
 الت.  بال السردین الصغیر، ھیك شغ

 الدینامیت؟ ھو شي جدید؟ یستعملوا  لصیادینا اایمتین بلّشوھو د.ق: 
من بعد الحرب، ما بعرف من قبل بس باعتقد عالقلیلة  .صرلن كتیر زمانباعتقد شي جدید.  أل، مش] ٠٠:٢٤:٣٣[ج.ت: 

 من بعد الحربعالقلیلة إنّو 
 ؟وبیستعملوه ألنھ أھون یقتلوا السمكد.ق: 

ات بكبّوا اول شقفة بتكون صغیرة، بیقتلوا السمك .بیعملوھن بالبیت --وا أّول شقفة بیكبّ  ایھ، ایھ، -----] ٠٠:٢٤:٤٤[ج.ت: 
بكونوا قّشوا  .زلوا بلّموھن كلّنالكبیرة وبین دینامیتبكبّوا ساعتھا ال .ریحة بیجوا السمك الكبارالالصغار. عل الصوت وعل 

 الیابس یعني [تضحك].االخضر و
 وا ھیك؟؟ او بتروحاجتماعمن قبل انّو عنّا  بتقلولھملصیادین. مثالً كیف بتروحوا بتحكوا مع ا عملیةفھم الإق: بّدي جّرب د.

ني ھ --تعاونیّة الصیادین  أّول شي منحكي مع ] ال، منروح، منقلھم قبل أكید، منعلن عن االجتماع قبل.٠٠:٢٥:٠٩[ ج.ت:
ي عْنُدْن تعاونیّات. إجماالً مثالً لیلّ  ٣٤ق عم نحكي مع الھلّ لمنُّْن عندْن تعاونیّات. نحنا  ٣٤موانئ صید بلبنان،  ٤٤ا في عنّ 
تعاونیّة أو منروح لعندن بعدین، على رواق منرجع منروح لعندن. فمنحكي مع التعاونیّة مع أقرب  شملھمإّما من الصغار

 منتجّمع یعني بالمینا ومنحكي .ح نحكي مع الصیادینومنرو ،والوقت تاریخال، ومنتّفق على okأّول شي، مناخد منن ال
شو عم یطلعوا سمك، وین عم  :كمان لمعطیاتامنن  ذعلیھن ھنّن شو عندن مشاكل، مناخ منتسّمع لساعة ونص أو ساعتین.

 . نساعدكم ، ساعدوناساعدونا یعني .عم نعمل ھیدا وھیدا بالقوا صعوبات وھیك شغالت، ومنقلُّن انو نحنا
 ؟بیشتكواد.ق: 

 ن ما بیطلعلك مجال تحكي بشي تانيإذا ما سّكتیّو ،منبلّشایھ، بیشتكوا، بیشتكوا كتیر. ] ٠٠:٢٦:٠٤[-----ج.ت: 
 ألن في كتیر مشاكل یعني؟  -----د.ق: 

ضمان ما عندن : بلبنان، یعني ما عندن ضمان vulnerableفي كتیر مشاكل، یعني ھنّي اكتر فئة ] ٠٠:٢٦:١٢[ج.ت: 
 الدولة ما بتطلع فیّھن.  --ما عندن شي  تأمین، ،اجتماعي

 ذا بترتاحي تحكي عن كونك امرأة شابة عم تحكي معھن؟باعرف إما  –د.ق: بس بتخیل 
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بیاخذ أّول شي ما بكونوا آخدیني جدیاً،  ،مینا ىدایماً دایماً، كل مّرة بروح عل شوي قاسي. –و ھلّق انّ  ]٠٠:٢٦:٣٤[ ج.ت:
ا أننّو إا علیي. یبلشوا یتسمعوى یھدوا، وھیكي لحتّ اضطّر ، ببقّوةشوي  جازمة. مّرات بكون اليحتّى أفرض حیعني  وقت
 جایة فرجیكن شعراتي.  مش، یعني عندي حقائق احكیكن عنھاوجایة 
 كنتي عم تقلیلي المّرة الماضي أن الصیادین عادة عمرھن أكبر، ما في جیل جدید د.ق:

ھ نّ ألالمھنة  والُدن یفوتوا بھيّ أنّو ما بیقبلوا  صیادینیعني ال --صالً ما بیقبلوا أ يھنِّ . ایھ، ایھ ]٠٠:٢٧:٠٩[---ج.ت: 
 لك. فھنّي بكونوا عم بقوشي محزن كتیر –. الثروة السمكیة عنّا كتیر عم تھبط rewardingمنّا صارت كتیر صعبة و

 ]تضحك[ یة، عرفتيدینامیتھیدا الشي وبتالقي ھلق بعدوا طالع ھو وال
 بلبنان؟ جزء من الحركة البیئیة ق: بتعّدي حالك د.

 ایھ ]٠٠:٢٧:٣٤[ ج.ت:
 ؟، في حركة موجودةشو رأیك فیھاد.ق: 
، البیئة مش معقول بس عنّا كتیر حركات بیئیة مختلفة. أنّو نحنا بلد صغیر ،في عّدة حركات. لألسف ]٠٠:٢٧:٣٧[ ج.ت:

 ¡ابحیّ  حركة حیّاهللاب ،وین ما فيّ أنا انّو  --. أنا بعّدْ حالي عّدة حركاتبس بعد عنّا ھي وحدة، ما بّدا تنین یحكوا فیھا. 
بآخد المعلومات یلّي وبحضر یكونوا،  واما عندي مشكلة مین ما كان مؤتمر، أي شي أنا بحضره. نشاط، مظاھرة، ن عاملی

وا كلن ھیك بلّش ي. یمكن ھنّ حركتي لوحديعاملي حالي  . بس انا بعدّ ص، منیحعني خللّلي ما بتقنإیاھا والمعلومات  يبدّ 
 بس انّو [تضحك] ،ما بعرف ،بعتقد عم اعمل متلن
او بتعتقدي إنّك  اكتر من غیرھن؟معھن فیھ  بِِصلةي جزء من مجموعات او خطاب موجودین یللي بتحسّ  د.ق: ما في ھیكي

 عم تخلقي شي جدید؟
أل. المشكلة إنّو الحركات عنّا متل ما كنت عم خبرك —أكتر منع أي شي مدة محدّ  لةصِ بِ  بحسّ  ما ال،]٠٠:٢٨:٢٢[ ج.ت:

یاه بتغیّر المناخ، كمان كلّن ھّمن یطلعوا على التلفزیون وشو فیھن یستفیدوا من ھون ومن ھون. كلّن یعني، شي بحّزن 
 معھن، ایھ،ما عندي صلة مع أي من الحركات، بحب إشتغل تنشرى، ففي عالم ھینة تنباع ویعني.  باعواوبینكتیر. 

  وباشتغل مع أي فرصة بتُعطى إلي، ما عندي مشكلة، بس ما عندي صلة، شخصیاً. 
 كونك شابّة عندھا سیاسة معیّنة، عم تبلّش مبادرتھا الخاصة؟ ھو عامل مؤثّر ھل د.ق:

وصل لمحل صیر أ. بطّّول لحتّى باعتقد أكثر شي محبط بكل ھل شي أنّو ما بتّآخذ على محمل الجدّ ] ٠٠:٢٩:١٥[ج.ت: 
 انو انقبض جد، دایماً. 

 ة قبل، ما بسمع عن شخصیات نسائیة.عن الحركة البیئی وقت اسمع ؟--كان في نساءد.ق: 
أل، في بعض النساء، في بعض النساء. بالواقع أنا عم اشتغل حالیاً مع حدا، ھي امرأة أكبر سنّاً، وھي ] ٠٠:٢٩:٣٧[ج.ت: 
 رائعة

 د.ق: مین ھي؟
 ھي مثالي األعلى حالیاً . رائعةالدكتورة فیفي كالّب، ھي ] ٠٠:٢٩:٥١[ ج.ت:

 بشو؟ دكتورةد.ق: ھي 
 NGOعندھا تقاعدت، بس  ما بتّعلّم ھلق ھيعلوم بیئیة وریاضیات. عندنا شھادتین دكتوراه، ایھ. ] ٠٠:٣٠:٠٠[ج.ت: 

 NGOبال شتغل أنا معھاابو
 شو ھي منظمتھا، شو تاریخھا، فیكي تحكیلي عنھا شوي؟  ---د.ق: 

 . ، ھالمنظمتینGreen Squareو Byblos Ecologia تبع ساتمؤسِّ ھيِّ وحدة من  --ھي جزء] ٠٠:٣٠:١٦[ج.ت: 
 ؟ بالحركة النسویة بوقت ماد.ق: كمان كنتي عم تقلیلي انو فتّي 

 مظبوط] ٠٠:٣٠:٣٣[ج.ت: 
 أّي سنة كانت أّول شي؟؟ فیكي تحكیلي عن ھالتجربةد.ق: 

اخ حملة المنلما أنا كنت عم أشتغل عل ما بعرف ألنو بقیت فترة طویلة بالحركة النسویة.  سنة؟ ةیّ أ] ٠٠:٣٠:٣٨[ج.ت: 
من ھون أخوات، -فكانوا منظمات Feminist Collectiveتبلّش بلّشت [منظمة نسویة] نسویّةكانت ،  IndyActب

 فرطت نسویّة.  ند مالععرفت فیھن وفتت معن وسحبِت 
 إنّك بتجمعي النسویة والحركة البیئیة؟  د.ق: بتشوفي في محل

 ناأد رو بس مجنأل .باعتقد إنّي عم باجمع االتنین ،] ایھ باعتقد، باعتقد كّل یوم بروح بوقف أمام الناس٠٠:٣١:١٠[ ج.ت:
 باعتقد ھذا نسوي كفایة. ألنّي امرأة شابة،  ، یعنيأنا عندي المعلومات مشألن  جبر ھل عالم تتسمع علیّيعم أ

 فیكي توصفیلي یوم من حیاتك؟   :عادة بسأل مثالً --بّدي إسألد.ق: 
. لبكون عم اشتغ] اوكي، أیام حیاتي شوي بتتنّوع، بس عادة بكون الصبح لعند وقت محّدد بعد الظھر، ٠٠:٣١:٣٦[ ج.ت:

منجزات الزم أخلصھا. بعد الظھر، یا بروح ھوة. بیكون عندي شویة من البیت او من ق یا بروح على الشغل، او باشتغل
 جماالً إ ضھر، مع رفاقي. عادة ایھ، ھیدا ھو.عالبیت باقرا كتاب او بحضر مسلسل او شي، أو بلعب مع بنات إختي. أو ب

 النطاقبھل  ،ھیك بیتغیر more or lessیعني 
 د.ق: عایشة بّرات بیروت؟ 

 بجونیھ] ٠٠:٣٢:١١[ج.ت: 



	9	

 ؟ن بیروتعبّرات بیروت الحركة البیئیة، كیف ھي مختلفة  رح أرجع احكي عن --كیف الاوكي. د.ق: 
ما بعتقد في حركة بّرات بیروت. في مركزیة، كل شي بیصیر ، [ضاحكة] well, well, well ]٠٠:٣٢:٢٢[ ج.ت:
و أبّرات بیروت انّو عملوا مظاھرة  -- انّو عملوا مظاھرة تعلیقاتفدایماً حتّى بسمع كتیر  ، كل شي ھو ببیروت،ببیروت
. كل شي مرّكز ببیروت. ما بعرف كن عم بوقع بنفس النمط، بشّكا، لیش ما بتجوا بتحكوا عنھن ةالمعامل الترابمثالً شوفوا 

 [تضحك]بس ھو أسھل ببساطة 
صار في حكي  زبالةوقت ال یمكنبّرات بیروت، وھلق كمان  سدودعن ال مظاھراتكان في  ، مثالً بس كان في فترة د.ق:

 --، ف، بدائلشو الناس عم تعمل أكتر عن
 باعتقد معك حق، یمكن عم بیصیر في تنّوع شوي صح. ] ٠٠:٣٢:٠٤[ج.ت: 
 كم سنةبآخر  -------د.ق: 

ل بیئیة كعنّا كتیر مشا بتفتح اكتر.باعتقد  ، بدھا أكید شویّة وقت بعدكفایة منّابآخر كم سنة، ----------] ٠٠:٣٣:١١[ج.ت: 
غیّر تمن ناحیة الزبالة أو  ،لّن، یعني كحول المشاكل البیئیةعتقد الناس بلّشوا یصیروا شوي أكتر واعیین لنعالجھا، وب

 ایھ.من كل شي. یعني —، أوالمناخ
 ؟ كیف عالقتك مع عیلتك الیومد.ق: 
ختین، ھلّق. عندي إ في الواقعمع أھلي  ، عندي عالقة منیحة مع العایلة. أنا عایشةةھلّق كتیر منیح] ٠٠:٣٣:٤٠[ ج.ت:

ة. التانیة حلوكتیر ن كتیر، أكتر من أي شي بالعالم وعنّا عالقة ھاتنینھن مزوجین، وحدة منھن عندھا بنتین جمیلتین. بحبّ 
 فایھ نحنا قراب كتیر.  متوقعة طفل حالیاً.

 ؟وھل أعدت تواصل مع رفاق الطفولةد.ق: 
 یعني ل الفایسبوكعماكسیموم أل، not really ]٠٠:٣٤:٠٤[ ج.ت:
 ؟كیف رفاقك ھلّقد.ق: 
 بطریقة ما، كلھن نسویات ونسویین أكید، وھنّي رائعین ناشطینمعظمھن ] ٠٠:٣٤:١٢: [ج.ت
 ؟قصة اثّرت فیكي يشأو ، عندك قصص أخیرة بتحبّي تحكیلي یاھا، شي عنّك ، ما باعرف، أسئلة أخیرة؟إشیافي  د.ق:

 أل ،ما عم بقدر فّكر بشي أل ،ممم] ٠٠:٣٤:٤٠[ج.ت: 
 سؤال األخیر عن الحیوان المفّضل عندكد.ق: خلّیني أعمل 

 التحدیدبحیتان العنبر الحیتان. الحیوان المفّضل عندي؟ ] ٠٠:٣٤:٤٦[ج.ت: 
  --في ناس بتقول عن حیوانات الروح، ھل انت—ھل انتد.ق: 
 أل] ٠٠:٣٤:٥٤[ ج.ت:

 ھ، ھو كانوا كل أسئلتي. شكراً كتیر فإی ي.د.ق: اوك
  شكراً! فعالً شكراً كتیر] ٠٠:٣٥:٠٢[ ج.ت:

	
	
	
	


