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 نوع األرشیف

 مقلّد زینب 
	

	الحكواتیة

 ١٩٣٦تشرین الثاني 
 

 تاریخ میالد الحكواتیة

، جنوب لبنانعربصالیم، ٢٠١٨نیسان  ١٧  تاریخ ومكان المقابلة  
 ١٩٣٦، تسرد لنا عن طفولتھا، فقد ُولدت عام مقلّدھذا التاریخ الشفوي مع زینب  في

، ضد طّالبیة مظاھراتشاركت منذ أیام المدرسة في ر فیھا. ونشأت في جو سیاسي أثّ 
حلف بغداد ثم مع الثورة الجزائریة وتضامناً مع جمیلة بوحیرد. انتقلت بعد زواجھا الى 

حیث كانت أول معلمة في مدرسة عربصالیم  م في النبطیة ثم في عربصالیم،لتعلَّ  الجنوب
ر زینب بیروت في ن. وتتذكّ ثالث معلمین رجال في خمسینیات القرن العشری الى جانب
، وتخبرنا كیف أكملت دراستھا ااالقتصادي وظروف أھلھ اووضعھ وعربصالیمصغرھا 

، وكیف كانوا وھي تدِرس وتھتم بعائلتھا 1965وتسجلت في الجامعة العربیة عام 
  یدِرسون تحت القصف االسرائیلي.
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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 

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

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

نویھ بورشة التشفوي والصور المرافقة نطلب منكم خ الالستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاری
، بیروت، كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف المعارف

روت، ، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بی٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 
] ١٢لبنان، ص.   

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

لحكواتیات قبل استعمالھا. یمكنكم استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من ا 	
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 الجزء األّول

 )مقلّد(تَم تلقیح النص بطلب من االستاذة زینب 
 

، عم ناخد معھا مقابلة، فیي نور الدیند ، انا بعربصالیم، ببیت االستاذة زینب مقلّ 2018نیسان  17: الیوم الثالثاء قائدبیھ دیما
 ل شي بلبنان؟عام، كیف بتوصفي طفولتك، خلقت اوَ اسألك اول سؤال، عن ھیكي بشكل 

ھا نوسمّ ع، في الجنوب اللبناني، منطقتنا یصولنا من جرجوت، لكن نحنا أبیروولدت في ایھ انا  ] 00:00:28[ :مقلّدزینب 
ً  ا من سكان جرجوع.ھلي كانوأ اقلیم التفاح.  ،فالجنوبیة، في تخلّ  خاصةً  ،وضاع بالقرى اللبنانیةاأل كانت ،بالثالثنیات طبعا

 یریدوا أنالجنوب ما في مدارس، لما في  كان .مستنیرة، امرأةزمانھا،  ھلبالنسبة ألكانت  فأّمي. في فقر، مدارس ما في
من منظور دیني  اكانو منھألن حمى اللغة العربیة، القرآ نّ أعتقد اانا یعني  ن.الشیخ حتى یتعلموا القرآ یذھبوا الىیتعلموا 

حتى ن، اشتغلت على حالھا م القرآن، ما اكتفت بتعلّ ا تعلمت القرآي الممیز فیھا، انھا لمَ مّ أ لكنن. لقرآیتعلموا ا یریدون أن
ة فالح عندھم كان بالضیع أبيیر، العقد الفرید، البن عبد ربّھ. ابن االث أكانت تقر .بالتراث العربي صارت تقرأھي 

ھا كان في شركة سعفھ الحظ ان یوموالد الزم نروح على بیروت. وأألنعلم ا أردنا أننحنا اذا  :امي قالت لھفاراضي، 
كان نحنا جرجوع فیھا  --جرجوعتصاالت من المسیحیة في اسائقین، فبواسطة  بحاجة الىترامواي ببیروت، وكانت 
في  .بنات ثالثوربع شباب بشركة الترامواي، وكنّا نحنا أ أبيف وتوظّ  .فنزلوا على بیروت ،نصف مسیحیة ونصف شیعة

بالمدارس ھلي على بیروت، التحقوا جرجوع، كانوا صغار لما راحوا أا في لدووُ  ،الكبار مامن اخواتي الشباب، ھ اثنین
الفترة، خلقت  ھذهفي نا فیھا، راحوا على حوض الوالیة، وأ سمھا حوض الوالیة اذا سامعةكان في مدرسة إ .الرسمیة

الجنود الفرنسیین  على الشباك، وكان قتتسلّ مرة  أنني ، انا بوعى مثالً فترةال في ھذه ة.، بمنطقة البسط1936ببیروت، سنة 
 كانوا سود مھبالشارع، وكل

 : اهد.ق
وعینا نحنا  .الفترةسنین في ھذه  8سنین او  9كان عمري شي  ،45كیدة كانت سنة ، أنھ فرنسا ھیداأل] 00:03:44[.: مز.

 11اني، كان عمري شي ثالتشرین یعني في  --ر السنةأنا خلقانة بآخ --كان عمري 48بّدك تقولي، سنة  بالمدرسة، یعني
 --قول العمل الوطنيال أرید --وهننخرط بشي بسمّ  لحتىیعني كأنما نشأنا بجو مھیأ  .48ال حداث فلسطین، بـأ بدأتسنة، 

 .وه قھرة، النھ نحنا وعینا على مأساة فلسطینشي بسمّ 
 ؟بالعیلة تحكوا عنھا اكنتو: د.ق
ً ] 00:04:39[.: مز. ً  طبعا لنا عن  كانت تحكي مثالً  فت نفسھا بنفسھا.ثقّ  انھألمي كان عندھا بعد نظر، أ، لم أكمل لك .طبعا

تعرفي انت  .سمھ، غازي، غازي االولان ملك على االردن، على العراق، إذكر بطفولتي، في كاو .العرب، وعن تاریخھم
حلفاء بالحرب ال میر مكة، اذا نحنا ساعدناحسین، أاالنتداب، صحیح وعودونا نحنا العرب، وعدوا الشریف  خرجا انھ لمّ 

ة العثمانیة، ما نحنا تحت حكم السلطنة نكانت تحت السلط التي للشریف حسین، حكم البالد العربیة االعالمیة االولى، بیعطو
البالد العربیة، بین الفرنسیین  مواسّ بمعاھدة سایكس بیكو، ق، ولكن خدعوه للشریف حسین .21ت لـ ضلّ  ،العثمانیة

حتى صدر وعد بلفور، وعطوھا ء، فلسطین بیضا تركوانكلیز، واعتقد واالزرق لإلواالنكلیز، باللونین االحمر للفرنسیین ب
ً  .فنحنا من صغرنا واعیین ھالمسألة .للیھود النھ كانت الخدیعة االنكلیزیة كبیرة كتیر، یعني عملت  ،لحتى یرضوا وطبعا

تبقى امي هللا یرحمھا  .نھ الشیعة كانوا مضطھدین كتیر، مضطھدین؟ ألخضة كبیرة خاصة عند الشیعة، لیش عند الشیعة
صرت اعرف، شو فیما بعد لما تعلمت وتثقفت  .كانوا ظالمین كتیركانوا ظالمین كتیر.  ن االتراك یا بنتيول لي، هللا یلعتق

نحنا كنا خارجین عن الدین،  لكنكتاب، الھل أ مھوكانوا یعملوا فینا، یعني مثال كل الطوائف حتى المسیحیة، كانوا یعتبر
على الخازوق،  مال الشیعة یحطوھإ یعاقبوا، كل الناس یشنقوھا یریدون أنالسبب لما كانوا  ذالھ ؟نحنا مرتدین، عرفتي كیف

 ھم، عطت واحد منھمعتوالده، وزّ أیطول، ھلق لترضیھ للشریف حسین، عطت  مھم، ھلق حدیثٌ فال ؟ظلمالكمیة شفتي 
ً  عطت عبدهللا حكم األردن.أ. واالول، حكم سوریا سمھ فیصل، فیصلإ فرنسا جیشھا على  أرسلت .الشعب ما رضي طبعا

مة، لدفاع، من بیت العظیومتھا نزل وزیر الھا السوریین، حتى ى تصدَ  .لھایكس بیكو، سوریا نھ حسب معاھدة ساالشام، أل
یومتھا قتل وزیر الدفاع یوسف  المستعمرین. بالكفاح ضد . میسلون دخلت التاریخ كمعركةوتنازلوا بمعركة میسلون

عطوه أ ،مراتكلیز أصحاب الدھاء والمؤاحسب المعاھدة سوریا للفرنسیین، رجعوا لیرضوا االن ءخر شيمة. لكن آالعظ
ھلق غازي ما كان یحب  ملك على العراق.جاء راق، كانوا عنده صبي اسمھ غازي، فترة یحكم الع بقي .حكم العراق

ي، مّ ق لنرجع إلھلّ  من قبل اإلنكلیز. ادث سیارة، یقال انھ الحادث مدبّرتل بحاالنكلیز وعارف شو عملوا فینا نحنا العرب، قِ 
ً ، ط39نحنا ربینا فیھ، مات الملك غازي سنة  الذيوللبیت  ة ورقة مي حاطّ ذكر بطفولتي ان أاسنین،  3عمري  كان اان بعا
  :وصل القراھا، مكتوب فیھاأألقدر أن على الكرسي  أتسلق نيالخزانة، أن زازق على

 یا ملك غازي
 ان         تترك بالد العرب تندب امانیھاقصر االجل ما كان بالحسب

 ت امانیھاالعرب وانھدّ اھتزت بالد      رة الشبانلما نعاك البرق یا زھ
ت موجودة ل شي دخلت على مدرسة البسطة الرسمیة للبنات، كاندخلت المدرسة، اوّ  أناولما  ھیدا الجو نحنا عشنا فیھ.

 اكبر مني، ھو شرطي بكراكون البسطة، وكنا بالمدرسة كمان عنّ األ أخيلفترة، كان  في ھذه بوسط، حد كراكون البسطة.
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 واقبل السرتیفیكا بصف، قال ،ول ألنجحت بالسرتیفیكا، أ عندماو كنا صغار. ناألن اَ قوی لیس لكنتحسس بالشأن الوطني 
 ،مدرستینھاتین وحوض الوالیة، كانوا  . األناث األولىاالولى األناثر، ھي مدرسة بكألھلي انھ في مدرسة مستواھا أ

 تطلع المظاھرات دماعنا كنّ األناث االولى. مدرسة للصبیان ومدرسة للبنات، كانوا یسموھا 
 ؟--د.ق: مظاھرات لـ

ً  في ھذه الفترة ]00:11:22[.:مز. بھذه یدخل  لبنان مھیأ انھ كان في مشروع حلف بغداد مبدأ ایزنھاور، وكان طبعا
ً  یخرجواالطالب  صار ھ الشعب بكاملھ.رفض يالذاألحالف. وھیدا  لحلف بغداد ولمبدأ ایزنھاور،  بالمظاھرات، رفضا

خر آ متقدّ  لكنصف السرتیفیكا، األناث االولى، بنقلت على  بالدرك، وكانوا یضربونا. ھلق بالمظاھرات ونصطدمنخرج و
سمھ . كان مدیر المدرسة تبع الصبیان إعالمات ونص 104عالمة  57عت من اصل ھ، جمّ السنة طلعت االولى بلبنان كلّ 

بھذه  .ھمایبقوا یكیدوا لبعض ،متجوزین، انتبھتي لم یكونا ھمااثناوخ، ومدیرة مدرسة البنات اسمھا سلمى قربان، حسن فرّ 
حیرد، كنا ذكر بس صارو یعذبوا جمیلة بواكنا نحنا متحمسین كتیر للثورة الجزائریة، ب فترة كمان كانت الثورة الجزائریة.ال

یري، ھیدا بحكم من غ ربالوطنیة یمكن اكث كنت قود المظاھرات، یعني كنت عندي حسّ  اة اضربنا، انمرّ  نأضرب نحنا.
ً  تربیتنا البیتیة. ، شو خصنا نحنا اعم تأضربو ھلی :قال .ا: زینب وینك؟ جیت انقال وا المظاھرات.حبّ ال ی ءكل المدرا طبعا

الجزائر بلد عربي ونحنا عرب الزم نحنا نؤید ثورة الجزائر، قال یال  :جاوبتھا بكل وقار اان ؟بالجزائر، شو نحنا جزائریة
طالب حوض الوالیة معنا خرج ھا كانت مظاھرة ضخمة، ھا، رحنا انطلقنا بالمظاھرة. یومعلی لم نردّ  ،الصف على افوتو

 وصلنا على الجامعة االمیركانیةوبیروت  ودرنا فياالولى  األناثنحنا طالب 
 كیف كانت الطریق؟ ا: بتتذكرود.ق
 ایھ طلعنا، بیروت ما كانت متل ھلق] 00:14:13[.: مز.
 كیف كانت، البسطة وبیروت: ایھ د.ق
كان كل بیت من بیوتھا حولھ حدیقة، بتتدلى الورود، تتدلى جمالھا،  .كثر لیسواانھا بیروت كانت سكّ ] 00:14:18[.: مز.

لشوارع، بین ھذه ا رَ ھلي على البسطة، روح مشي على الصنایع، نمانا بیت أ نحنا وطالب نروح على جنینة الصنایع، مثالً 
یفة نشربھا، ظن ءكل كعك، في ماد طول النھار، یجي بیاع الكعك، نأزاھیر، نصل على جنینة الصنایع، نقعأسیارات قلیلة، 

 نتجول 
 : من وین تشربوا مايد.ق
  ؟ھا ]00:14:58[ .:مز.

 د.ق: من وین الماي تشربوھا
 من الحنفیات ]00:14:59[:مز.
 : عن الطریق؟د.ق
ویجي بیاع الكعك، كان في  ءاشجار وارفة حلوة، ما ماي طبعاً، كیف لكان.لحدیقة، في قلب افي  أل] 00:15:03[ .:مز.

مجال ، وكانت جنینة الصنایع جیداً ندرس  ،ندرسف اسمھا ألیّطة.، انیة صغیرةثنوعین من الكعك وحدة كبیرة وال
ونشید الشجرة ما  ناكھ لما یكون عید الشجرة، یاخدونا نحنا الطالب على حدیقة الصنایع، ننشد النشید الوطني لالحتفاالت.

 لنشید الشجرة بعرف اذا بتعرفیھ
 : الد.ق
 من صباح الزمن جنة في وطني    ] 00:15:50[.: مز.

 اخضرارا والسماوات افتراراتمأل االرض                            
 بالشجر یتعالى في السما                            
 یتالال كالضیاء،          --المھم ؟وشو

 ما احب الشجر                           
 یمأل الدنیا جماال اخضرا                           
 وربیعا انورا وجماال                           
 لبنین بعدنا ،لناان لبنان                           

 فالزرعوا االشجار فیھ شجرا یحیي بنیھ                           
حلوة، حرام یصیر فیھا بیروت كتیر كانت ، ألكمل لك س.شجار ونرجع على المدارالى آخره. ننشد نشید الشجرة ونزرع أ

لكورنیش وب، نروح وین ایّ ربعة أأا ھنسموء، یربعااألناسبة نھار حتى كنا نروح على البحر، كان في م ھیك لبیروت.
حضان أیلعبوا ب ،یسبحوا ،كلا نھار للتفسیح، یرحوا یاخدوا األھل بیروت، ھید، تروح كل أھؤالءالبحري، وین الموفنبیك و

اذكر نحنا بالمدرسة بیروت. انا  تنتھيھناك ، ھ لما توصلي لمستدیرة الكوالما كان في كثافة یعني بدك تقولي ان لطبیعة.ا
ؤه انشأ الذيال نسبة لمعمل البیبسي كوال مستدیرة الكو لیھ سموھا الكوال؟ --خدونا مرة لنتفرج على معمل البیبسي كان ھلقأ
فكل الشواطئ البحریة ما كان في بناء.  .یعني لما رحنا، رحنا بالسیارات .بعید عن العمران كانوه بمحطّ  الذيو ناكھ

نھ على الجامعة، أل دخلواا االسوار وكانیة ما كانت صعبة، الشباب القباضیات تسلقوفالمھم انھ روحتنا على الجامعة االمیر
 ان ابو اسماعیلتل شاب درزي اسمھ حسّ ویومتھا قُ  .یخرجواأن طالبھا ل ال تسمححتى رت ابوابھا الجامعة سكّ 

 ؟: ... الدركد.ق
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 صوه الدركقوّ  إسماعیل،حسان ابو  ]00:18:34[ .:مز.
 وصبایا ھني رایحین بالمسیرة: كانوا شباب د.ق

ً یكلنا سو نخرجا كنّ ما كان بعد في فصل بین الجنسین.   ]00:18:54[  :.مز.  مظاھرة كانت موجودة مرة اشتركنا في  .ا
في ھذا ذن  فإ وھا الال لمیا. سمأفیما بعد تزوجت ولي عھد االردن، ولي عھد المغرب،  التي ،فیھا علیا الصلح واختھا لمیا

أ سنة، كنت اقر 12، 48، لـ 36سنة، انا موالید  12ذكر بسن كانت ایام صعبة، انا أذكر أنشأنا، والجو الوطني نحن 
صاروا  اآلنل مث لیس ،كل البالد العربیة استنفرت ،ساة فلسطینمأ بدأتا ھ لمّ على الكتاب، لماذا؟ ألنتنزل ودموعي 
طفولتي، تجمعنا على البسطة، كل أذكر في حتى بلبنان،  .نخسر فلسطیننا سألنل البالد العربیة استنفرت، ك ،اموات

، ةتھ كتیرمیّ أتیر، والجنوب، كان الجنوب فقیر كفي كان  لذينزلوا على بیروت بحكم الفقر ا ذینالبسطة، وكل الجنوبیین ال
ا وجینا وجینالك، جینا لنشیل یا فلسطین جینالك، جین :كان في مغنیة اسمھا سھام رفقي، صارت تغنياجتمعوا.  مفكلھ
ابلسي اسمھ فوزي القاوقجي، صل طرأوبلشوا ھالشباب یتطوعوا ویسجلوا اسمائھن، كان في قائد طرابلسي، من  .حمالك

 یحارب الیھود.حتى خد جیش من المتطوعین وراح على فلسطین أ
 ھم .المصري، كل الجیوش العربیة دخلتودخل الجیش العراقي ودخل الجیش السوري ودخل الجیش  ]00:21:10 [.: مز.
، بریطانیا كانت منتدبة ماذا فعلواالیھود  میا علي، ھ اجلس ]دخل شخص على الغرفة[كانوا االفندیة الیھود عاملین قبل  ماذا

امتیازات یعني  ود االوروبیین على فلسطین وتعطیھمل ھجرة الیھفلسطین صارت تسھّ في بوقت وجودھا وعلى فلسطین، 
 .ابداً  مرضھأ لم یبیعواكذابین  كال، .ارضھم لك الفلسطینیین باعواھلق متل ما بقولو .ھكذااالراضي ولي على وتست

، سكروا البیوت انھ نحنا راجعین مخدوا مفاتیح بیوتھیعني تصوري أ .راجعین خرجوا من ارضھم باعتقادھمالفلسطینیة 
من الیھود، فالیھود عملوا مجزرة دیر یاسین،  متنقذھ سوفجیوش ھذه ال خاصة لما دخلت الجیوش العربیة، اعتقدوا ان

ما في حمایة وشو  خائفینصاروا الناس  .بالجنوب اللبناني، كمان عملوا مجزرة ناانتبھتي ومجزرة حوال، نحنا حوال ھ
حاسبین حساب انھ راح فلما دخلت الجیوش العربیة، الیھود ما كانوا  م،اللعن دولة انسحبت وتركتھ ؟عملت بریطانیا اللعینة

التي كلم من تل ابیب  4وصل الجیش العراقي لـ  .زمواتفوت الجیوش العربیة، الجولة االولى من الحرب اكلوھا الیھود وھُ 
ً ملھكانت ھي مستعَمرة  االنظمة العربیة ما ھي كانت محطوطة من قبل االنكلیز والفرنسیین یعني، كان في  ، ھلق طبعا
نوري السعید معروف انھ رجل بریطانیا بالمنطقة، لما وصل الجیش العراقي على اسوار بمحاذاة  بالعراق نوري السعید،

وامر، وا اوامر، ماكوا ألما صدرت االوامر بایقاف الحرب، اشتھرت كلمة ماك .تل ابیب صدرت االوامر بایقاف الحرب
 ماكوا على الطریقة العراقیة.

الملك ما كان یعني  نأل ؟صفقة االسلحة الفاسدةاسلحة فاسدة، اذا سامعة في  رسلواأالجیش المصري  ]00:23:50 [.:مز.
سینا، فلوجة مشھورة في مر، ھو الملك من اصل اللباني، فالمھم انھ وقفت الجیوش، وخسر الجیش المصري ذا األھامھ ھ

ھود. ھلق نحنا في ھذه على فلسطین لحتى ترجح كفة الییوم شحنت برطانیا كل شي في متطوعین واسلحة  15ھي، وبـ 
ھلق  .بعد فوات االوان لكنلفترة، نحنا وصغار شعرنا بالمؤامرة، شعرنا انھ راحت فلسطین، صارت الناس تتظاھر وتبكي ا

 لھذا الحد. ممسیسة لصالحھ لیستیومتھا كانت االمم المتحدة  .اجتمع مجلس االمن وقرر تقسیم فلسطین بین العرب والیھود
 ً مندوب على فلسطین من اصل دانماركي اسمھ  أرسلما ھیبة، كان في امین عام لالمم االمتحدة آدمي،  كان بعد في نوعا

ھا عطوا قسم حسب التقسیم، النقب ما كان إلھن، الضفة برنادوت اجا على فلسطین، ھم یومالكونت برنادوت، فالكونت 
ً  .دعطوھا للیھوأ 48ھلق فلسطین  یدعونھاوالنقب للعرب والجھة الغربیة   لمو محوا عن حدودھیصاروا یز لكن الیھود طبعا

قتلوه، اغتالوه، فتقاریر ما عجبت الیھود  ثالكونت برنادوت كان یبع .ابدا وضلوا یعتدوا على الفلسطینیة والى اخره یلتزموا
الغربیة  مع العرب الضفة بقيتھجروا على لبنان وعلى سوریا والمنطقة وضاعت فلسطین،  .وفلتت القضیة الفلسطینیة

ً ساة فلسطین شكّ حتى الیوم، مأاالیام  تلكھورین یعني من قم بقینا .وقطاع غزة  التيكل مستوى النضاالت  لت تقریبا
 ألنھم لیسعلى لبنان  جاءواخاضوھا الشباب العرب یعني اذا بقولوا ھي القضیة االولى، ایھ القضیة االولى. الفلسطینیة 

 جاءوافنحنا  أمامشي، االردن بدھم یقطعوا نھر االردن،  جاءوان وفلسطین ارض وحدة، ارادوا المجیة على لبنان، ما لبنا
، صارت تاخدلھن اھل البلد شي، مھجرین ھناعائالت على عربصالیم  أتوا ذكر وقت اللي أتوا،أ اا مشي، واندنلعن

 یاخدولھن اكل، یاخدولھن فرش، یاخدولھن ھیدا وسكروا الحدود من ھون وضاعت فلسطین. 
الفترة تخرجت من دار المعلمین، صرت صبیة، وكفینا علمنا ببیروت، طول سنواتنا ھلق انا في ھذه ] 00:27:37 [.:مز. 

 نحنا ببیروت شغلتنا نتظاھر وانھ فلسطین ھي قضیتنا االولى، ھلق لما تخرجت من دار المعلمین
 : كان بدك تكوني معلمة، كنت حاطة براسك تكوني معلمة؟د.ق
لفترة في ھذه اكان  ،انا كنت اقدر مثالً  مثالً  حظھا كبیر، بتكون معلمة. لتي، یعني البنت افي تلك األیام]  00:28:04 [.:مز.

سلم شي أي بنت تسافر، انتبھتي كیف، المجتمع ما بخلّ  لكناالتحاد السوفیاتي بأوج عطاءاتھ، وكان یعطي منح وكل شي، 
وسیلة النقل ببیروت كانت الترامواي، الترامواي وعن البسطة   اجي انأ، كان دار المعلمین على فرن الشباك .ھو المعلمة

ك، كانوا یسموھا المزرعة، كلھا ناوه راس الخط، وین مستشفى البربیر وھل المنطقة ھبسمّ  اآلنبین سن الفیل ولحد  یمر
المنطقة، فنتنقل في تلك عمران بعد  لم یكن ھناكك النھ لھنا لقطارلكن كان یوصل ا ،كانت بساتین یزرعوا فیھا خضرة

درجة بریمو درجة اولى، ودرجة تانیة، البریمو بعشر قروش وھیداك بخمس قروش،  لقطاریعني كان یومتھا ا بالقطار.
ك على نامن ھ ملوضمن بیروت كان یوصل على الجامعة االمیركانیة، كان في محطة قبل الجامعة اسمھا محطة الدیك، نك

خره. آبین االشجار واالزاھیر والى  ناكونحنا بصفوف البرفیھ،  صرنا نروح على الجامعة اضافي، ندرس ھ .الجامعة
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، ما بعرف، اكید مخسرنا فلسطین، فلسطین یمكن انت نایعني كانت بیروت الحیاة فیھا حلوة، رغم القھر اللي كنا نشعر فیھ ان
الفترة  ذهتمیزت ھ ركات االستقاللیة واالنقالبات ألن، وكل الح اآلنلحد  48ساة العرب من سنة أنفس الشي كانت م مانت

، الشعب العراقي صار یغلي غلیان، قامت 48ساة فلسطین وحرب بالعراق بعد مأ فلسطین، مثالً  بسببباالنقالبات، كانت 
من  ھذهكل  52بمصر، رجعت قامت الثورة یولیو بـ  ثالً ه ھو المسؤول. مواعتبر منور السعید، النھ االثورة العراقیة، قتلو

الزعیم عبد الناصر. بسوریا كمان  جاءمصر، في یولیو  23مؤثرات خسارة فلسطین، كمان الملك خلعوه، واجت ثورة 
ار ثورة نحنا عنا بلبنان ص .، انقلبتھذا األمراعتبروھا مسؤولة، عن  التيصار في انقالب، كل االنظمة في البالد العربیة 

ھا نا، یوماالنقالب وكان في الرئیس شمعون یعتبره رجل بریطانیا ھ جھضأُ نقالب، لكن إ، الحزب القومي السوري قام ب58
 االحداث. ھذه على السواحل، المھم عشنا وسط  اجوإستنجد بالمارینیز إلما قامت الثورة بلبنان 

، أنتھي لمیعني كنت بعدني  ،دار المعلمینخالل سنتي الثانیة في ت دار المعلمین وتجوزت ذخانا أ] 00:32:05[.: مز.
علّمت سنة بالنبطیة، ایھ،  .السكن من بیروت على الجنوب فيبن خالتي، ابن خالتي من سكان عربصالیم، فنقلني إ تزوجت

 ل ما تخرجت من دار المعلمیناوّ 
 ؟: اي سنةد.ق
علّمت بمدرسة المصیطبة  بیروت.ا سنة في وسكنّ  ، تخرجت من دار المعلمین وتجوزت56 -55 ]00:32:37[:.مز.

دار  تخرجت من عندمااالولى،  ناثنبیھة كانت معلمتي بمدرسة اال .الرسمیة للبنات، كانت مدیرتھا المرحومة نبیھة البعیني
، ال یجبالواحد ما بدو یحكي عن حالھ،  ،معلمة ناجحةایھ ویومتھا یعني كنت م عندھا. حتى علّ المعلمین ھي طلبتني لعندھا 

تحت اكتبوا عنوان الدرس،  ضعواالتاریخ،  ضعوا، نا وقت كنت تلمیذة كنت مرتبة كتیرعلمت الوالد الترتیب النھ ا مثالً 
تالمیذ زینب مقلد یرى دفاتر  من :اجتماعات، قالت لھمب نقومذكر اول اجتماع لمجلس المعلمین، أ ضعوا األرقام.، جیدبخط 
اً. في بنت لما طلعت من المدرسة حبوني كتیرأكمان تعاملت مع الطالب برفق،  سنین وھي اول سنة. 10 تعلَم منذنھا كأ
ذه ، ھمعطف علیھأنت عالقتي طیبة مع الطالب، وكنت افك .لوین تاركتیني :ة تخبط بحالھا وتقتل بحالھا وتقول ليخر السنآ

طلعنا على الجنوب، عربصالیم كانت كتیر بلد صغیرة، صغیرة وفقیرة والناس  عندمارجعنا  .االنسانطبیعة تكون في 
ي عنا عین وسط الضیعة تشوفي ف نسوان حافیات انتبھتي. رض یرزعوا فجل یزرعوا جزر، تشوفيكلھن بیشتغلوا باال

عین مجرورة من ھون من كعب  الصبح حاملین كیاس الجزر والفجل، كان في احواض للمدرسة، للعین، كان فياألمھات 
جرجوع، ھي كانت االعتماد علیھا بمیاه الشرب ما كان في میاه شرب بالبیوت، تروح الناس تملي عن العین، وتشرب من 

مستأجرین بیت، مدرسة حد العین، یعني  مانھ وصادفت .بعضھا ءاحواض متدرجة ورا 3العین، والعین عاملین لھا 
والصبح بكیر  في ھذا الماءالجزر یضعن الفجل و، تأتي األمھاتة العین ماشیة قدامك، من المدرس مباشرة حین تخرجي

 .رایح على فلسطین تمع فقیر، الرجال، كان البعض منھممج لكي یبعوھن.برد یغلسوھن وینزلھن نھار االثنین على النبطیة 
الفترة احدثوا حركة تجاریة انسحبوا في ھذه  حین 48لسنة  21ة على فلسطین ضلوا من سن استولى اإلنكلیز فحین

 ألریكي. الشرفةعلى اآلن وانت بضھّرك  ،على فلسطین ناوصناعیة وفرص عمل بفلسطین، صارت ھالناس تروح من ھ
یعني  .من سھل المیدنة بیصل على جسر اللیطاني صار بفلسطین نامشي، فلسطین كتیر قریبة بیمرقوا من ھ اكانوا یروحو
رجعیون، مش بعیدة، یمكن شي ساعة ونص مشي، مش ھیك یا علي، ساعتین مشي بكون بفلسطین، بالسیارة بروح على م

 بدھن نص ساعة.
االعتماد بالحیاة الداخلیة وتربیة الوالد على  لكنمصاري،  بعض، یجیبوا ناكتروح ھالشباب تشتغل ھ] 00:37:00[.: مز.

لكن مش ھالمصاري یعني تحدث تغیر بالمستوى االجتماعي، ایھ على یجیبوا شویة مصاري  األمھاتیعني، كانت  األمھات
ھیدا واحد اسمھ محمد علي  نور الدینمن عربصالیم منھن سلفي كان اسمھ حسین عبد الرحمن  اثنینسبیل المثال، كان في 

ھا كانوا یشتغلوا بحیفا، قاموا ألنھ یومیقبضوا من السفارة البریطانیة معاش شھري  حتى مماتھمفرحات، ھولي ضلوا 
مھ ھیدا فعینھ، راحت عینھ، وھداك صار في واحد في فمھ وواحد  2الیھود فّجروا االوتیل اللي بیتشغلوا فیھ وانصاب الـ 

نوع من التعویض صارت تدفع لھم معاشات شھریة، یروحوا  مفقامت الحكومة البریطانیة النھ ھي كانت القیّمة اعطتھ
الحقلة، قسم منھم إال في فرص عمل  ھنا ال یوجدسفارة، لما استولى الیھود على فلسطین، اجت ھالشباب، یقبضوھا من ال

 الذینیعني بیحكوا لي  ،ءكانت صحرا ھاشف فیھا النفط، لكنلفترة، اول ما اكتُ ت الكویت في ھذه اكان .توجھ نحو الكویت
حرام كبیر یأتون بمحالت یناموا،  ال یوجدكان مكتشف النفط، باللیل ا یشتغلوا لمّ  ،راحوا االوائل على الكویت، كانوا الشیعة

 یعني كانت حیاة فیھا مشقّة.     ،فیھ ویناموا على الرمل ویلفوا حالھم یغطسونھ في الماء
سم مدرسة یعني، شو في مدارس، عربصالیم إ جیت على عربصالیم.ھلق انا علّمت سنة بالنبطیة و] 00:39:07[.: مز.

 غرف  3كان فیھ 
 ؟: كان بیت ھود.ق
األمھات الصبح على المدرسة،  أتونكان بیت واحد مأجره، الطالب ی ؟ایھ كان بیت، شو مدرسة لكان ]00:39:18[ .:مز.

ً طوال، احیا افیرھمأظیأتون ، نخاطھم نازل یأتونمعمشین،  یأتون عیونھمفاضین،  غیرالحقلة یعني في  یأتون حافیین، او  نا
اساتذة كان  3واحد،  جاءنا بسنة، فیھا استاذین، سنة، قبل ما اجي أ الشكل والمدرسة في ھذاایھ الوضع كان  البسین قبقاب.
 ي معلمة عربصالیم االولىنسمونأالسبب  ولھذاابدا ال یوجد نساء 

 ؟تغییر علیك الجو ما عندك عیلة حوالیكحسیتي بالوحدة، كنتي جاي من بیروت، كتیر ما كمان  لكن: اه د.ق
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بدأت الفترة كانت لكن في ھذه النبطیة، النبطیة مدینة، مت فیھ في علّ أنا في العام الذي ما بعرف یعني ] 00:40:13[.: مز.
 ءلما رحت اعتبروني ھدیة من السما أناكان في جو سیاسي صاخب بھیدا و ركة القومیین العرب، انتبھتي كیف، والبعث.ح

حدة اسمھا فریحة الحاج علي، ھي مدیرة للمدرسة، ھي اقبلي، اال و أحدفي  لم یكنیعني بنت معلمة خریجة دار المعلمین 
بروفیھ، كانوا یجیبوا معلمین ومعلمات حملة بروفیھ یعني، فعلّمت  ؤالء كلھمالثانیة یعني، ھ اخریجة دار المعلمین وان

ت من شي سنتین یار توفعرب قویة ناشطة وكان في معلمة بالنبطیة اسمھا لیلى نصّ بالنبطیة ویومتھا كانت حركة القومیین ال
كان مغایر لحركة القومیین العرب  يرأی م صرنا نتناقش بالسیاسة كتیر، اناھي كانت قایدة حركة القومیین العرب فالمھ

مش راح نوصل اال  یقولوا ثأر ثأر ثأر نضل نقار ونقیر قلت لھن مرة بشو بدكن تثأروا بھاالنظمة تعبانة اكانو ما؟ ألنھمل
ربصالیم حسیت حالي كیف على عربصالیم، یعني بع أتكانت نظرتي، فالمھم علّمنا سنة بالنبطیة وج ھذه لنغییر االنظمة.
 من واحد خلعوه

 : ایھد.ق
ھلي باالساس ما قطعوا صالتھم بالجنوب، كنا نشتي ببیروت بالصیفیة نجي أ یكونواھلق ولوال ما ] 00:42:09[.: مز.

 على جرجوع
 : كل صیفیةد.ق
یعني ما انقطعت صالتنا وكانت امي كتیر من النوع المتعصب لجذوره مثال اذا اشترینا شغلة ببیروت ] 00:42:21[.: مز.

ھ كان عنا نھر اسمھ م المولى اللي كانت علینا وھلق انحرمنا منھا انعھلق نحنا من نِ  الضیعة.تقول حیدوھا بدنا نطلعھا على 
برد الینابیع اللبنانیة، ھو نبع العسل واللبن أ نھر، كان نھر غزیر وحتى یقال انھ علماء الجغرافیا بقولواال ھذا نھر الزھراني.

الضیعة  الى نأتيفكنا  .ھو منبع نھر الزھراني الذيواغزر الینابیع اللبنانیة التي ال تتأثر بمواسم الجفاف ھو نبع الطاسة 
ً ألضافة الى انھ امي من عربصالیم وبتعرفي اننزل على النھر یعني ضلت صلتنا، إ ھلھا، تبقى تنزلني على أل تحنّ  م دایما

 امنھن ان طلبة كتیر معّزرین، أكانت الحیاة صعبة مثال یجوا الطالب على المدرس لكن .البلد غریبة عليّ  لم تكنعربصالیم 
افة ذا وسخین، مشیّت النضع بإجریھن إلّ اطّ  اذا في قمل. ھمشعر ھمفل، شأظافرھمبالصف اتفرج على  أضعھمالصبح،  مثالً 

ففي وحدة مھضومة كتیر كان  واحد بقولوا عنھ في قمل، تعتبرھا االم إھانة. بتعرفي انھ وإلي حوادث طریفة معاھن یعني.
قمل، یا عمي  نّضفھ ابعتھ على البیت لحتى تنضفھ ترجع لي ایاه، تقلي خیي ما فیھش اانمل، كل ما ق خیھا بالمدرسة، في

رنا مالت، حطیتھن بورقة سكّ ق 8یفلوا، شلنا من راسھ  ي الليصار عندي فریق ھنّ  كان --مل، ما تقبل، في یوم قمتفیھ ق
یعني  براسھ،ایھ یسلموا دیاتكم ھولي اللي كانوا  :قد ما ھي مھضومة، قالت لكنالورقة مظبوط وبعتنا لھا ایاه على البیت 

ي اكل قتلة، یعني ت مصّرة علي انھ. في وحدة شحطت بنتھا من البیت، فردت لھا شعرھا واجت مشكلجیة، كنت بدّ ضلّ 
، وصار الوالد ھیدا وصاروا نضاف ویغسلوا، اللي ساعدني بالموضوع، العین، یجي الولد مثال فالمھم آخر شي زمطنا

ھ معمشین، یروح على العین یغسل، روح حبیبي غسل اجریك ھیدا، صاروا یحسوا ھلق انھ في رقابة على الھیدا عیون
وبتصدقي انھ تعلقوا فّي كتیر، حتى االستاذ االول بالمدرسة یوم فات لعندي على الصف ھیك شوي بتعرفي وقار المسؤول، 

ا لم ان كیف كانوا یعاملون بالعصایة، ضرب.ش فینا لیھن، ھني كتیر انت معا مولي الوالد صاروا بال آدب وجلقتیھقال ھ
ھذه انا ما عجبتني  .دب، وصاروا بال أم: جلقتیھمرتبین وھیدا، قال لي ھم، یعني اتفھمن ھیدا یعني خلیتمھاضرب أكن

 ،رجع علّم الرابععطیھ یكتب واالثالث أ ا الصفم تاني وثالث بنفس القاعة، علّم انكان من ضیق المدرسة معلّ  ،المالحظة
 مدب بكون من تربیتكلوالد بال أبالمدرسة، اذا ا 3ما صار لي شھرین  االشكل، ساعتھا قلت لھ وهللا یا استاذ مصطفى انذا بھ

 فكفینا بعرصالیم. خرجھ وحمل حال ھذالما قلت  .مالضرب فیھ ضلّ یكحیوانات  متعاملھل كبشر ب متعاملھال الصالحة النھ 
 ؟الدفاتر والكتب كیف كنتوا تأمنوھم ،اطعك: بدي قد.ق
 یشتروھن االھل] 00:46:57[.: مز.
 ؟ن یشترواھ: كان معد.ق
، یقطعوا من الضعف قوة مثل ما بقولوا یعني، ال بد منھا مثال ما كان عندھم اقالم ملونة ما ایھ معھم] 00:47:00[.: مز.

 لم یكنقالم الرصاص، ھیدا البیك أ ط حالھ، انتبھتيشریة ورقة اذا شرر یبقى عتكانت عندھم دفاتر انیقة، یعني الدف
 لشكل، شفتي شو عم احكي لك تفاصیلذا امعروف اكیدة ایھ بھ

 ؟: كمواضیع شو كنت تعلميد.ق
المعلم اول شي كان یعلم كل المواد، ما كان في تخصیص یعني انتي تستلمي صف، تعلیمھ كل شي ] 00:47:33[.: مز.

مشي  انھ یجوة، كانوا مریضین أل، رسم حتى كمان، ایھ ریاضھمالى اخره كل شي كنا نعلمعربي تاریخ وجغرافیا، حساب 
 نشاطات ریاضیة، ایھ لم یكن ھناكن ھمن بیوت
 ؟: وكفیتي تعلميد.ق
 أخذتي نالفترة صحیح انكنت في ھذه  اافسحوا مجال، ان 71، بالـ  71لـ  58ایھ كفینا بعرصالیم من ] 00:48:03[.: مز.

عدلوا ی الایاه ببكالوریا  یعدلواكان القانون عنا نحنا انھ اذا معك دار معلمین أحب أن أكمل دراستي.  بقیتدار المعلمین لكن 
ھلق بسوریا كانوا یسمحوا اذا واحد معھ بكالوریا یقدم على شھادة ثانویة عامة اسمھا  یاه بفلسفة لتقدري تدخلي الجامعة.لك ا

مت بسوریا ونجحت صار معي یعني ثانویة عامة، اضافة لدار المعلمین ست للموحدة ورحت قدّ الموحدة، الموحدة، فدر
 وقمت تسجلت بالجامعة العربیة ادب عربي، لغة عربیة وآدابھا

 71: ھیدي بـ د.ق
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ي خمس سنوات بضلوا، اذا اخدت ، ھنّ احسبیھم --كنت آخدي اللیسانس كنت تقریبا 71ال قبل بـ ] 00:49:22[.: مز.
 ھیك شي،  65شي بلـ  70شھادة بـ ال
 ؟: كنت تعلمي وتدرسي وتھتمي بوالدكد.ق
مت على الموحدة كنت حبلى بآخر ولد من والدي، لما رحت قدّ  اآلن درت بالي. ما؟ل 65ایھ اكیدة بـ ] 00:49:49[.: مز.

یعني تسجلت انا وجوزي عملنا لغة عربیة وآدابھا  66دغري تسجلت بالجامعة العربیة اكید بـ  أتیتایھ  65ھو خلق بالـ 
صار مدیر المدرسة الرسمیة بعربصالیم، ھو طلب نقلھ، جیت انا وایاه اول سنة  في ھذه الفترة زوجي .خلصنا اللیسانس

على عربصالیم كمدیر، صرنا  جاءالنبطیة ورجع سنة علّم ب على عربصالیم ھو ضلّ  اني سنة نقلتمنا، ثالنبطیة، علّ  على
 ایھ ، مارس سلطاتھ الى أي مدى بیبقى ی زوجكلنا تحت امرتھ وتصوري الرجال لما یكون مدیر و

 ؟: شو اسمھد.ق
كانت مدرسة  ھي ر.سمھ النھ اشتغل كتیین المدرسة الرسمیة بأ، مسمینور الدیناسمھ عبد الرضا ] 00:50:59[.: مز.

یعمل تكمیلیة، فعمل تكمیلیة بعرصالیم أن معارف وھو كان محبوب بالوزارة، فوافقوا لھ  لھھو كان رتیفیكا. ابتدائیة للس
الزم امضي لھ على بیاض بل معلمة الزم ناقش،  بأننينع تفمثال لما یصیر في اجتماع لالساتذة ما یق صرت علّم عنده. اوان

ھا اعطوا مجال امتحان نجحت ا قدمنا على التعلیم الثانوي یومفالمھم رجعن .ھیدا المجتمع الرجولي ،الزم وافق ،شو بقول
ً  .سدرّ أك صرت لتعلیم الثانوي بثانویة النبطیة. ھناسنة تعلیم ورحت على ا 15باالمتحان تركت عربصالیم بعد   طبعا

دب ألیسانس  أخذتنبطیة لما ست فرنسي عرفتي، بالر شي بعرصالیم درّ أكث اسي كل المواد، وانتدرّ بالمرحلة االبتدائیة 
تقریبا كان في یعني االجواء  71لسن التقاعد، وعانینا بالنبطیة بفترة من الـ  بقیتس لغة عربیة وآدابھا، عربي صرت درّ 

 لم تكنالسیاسیة 
 : بلشت الحرب كمان؟د.ق
یعة صاحبین مشاكل الش أنات بقولوا سبب مرّ  بتتفقدنا لھذاایھ قولي على طول نحنا بالجنوب اسرائیل ] 00:52:55[.: مز.

ن نحنا على طول ھون نسي االنسان. لكی، ال، ھلق فرق ما انت تشوفي بعینك عم تصیر وفرق ما تكوني بعیدة، البعد وانھم
، منروح على الحدود منشوف ھاالرض الحلوة، كیف اغتصبوھا منا منشوف شحار الالجئین بمخیمات صور بأعیننا نراھم

الذي ھالجماعة مؤذیین ھني و وبة من منطلق االنسانیة بتحسي انتحسي ساعتھا لو مش من منطلق العروصیدا وھیدا ب
 لو مش طالعة الشمس اآلنھي  ]الشرفة[انتقلوا الى  شرفةلاجابن حطن ھون، قومي لفرجیكي على 

 : كنت راح صورھا قبل ما فل كتیر حلو المنظرد.ق
بتلفي ھیك بكون نھر  ،ج بین ھالجبلین ھیدا اسمھ سھل المیدنة بآخره ھابتشوفي، شفتي ھاالنفرا ]00:54:13[.:مز.

 القمة العالیة انتبھتي كیف اللي حدھا فلسطینذه اللیطاني، بتقطعي نھر اللیطاني، بتصیري بفلسطین، ھ
 ه اوكد.ق: آ

ه جبل الرفیع، الجبل بسمو لى ھذاشو عملوا، عملوا مواقع ع 82سنة  ، فالیھود لما جاءواانتبھتي كیف ]00:54:46[.:مز.
 لسید حسن نصرهللا ل ابنتِ قُ  اذا سامعة فیھ، ھنا

 : اه اوكد.ق
هللا فوق عربصالیم ھي كانوا یسموھاه، و ة التيشفتي ھالموقع وھالتلّ  موقع ھنا وموقع ھنا. عملوا ھیدا] 00:55:04[.: مز.

 ً ملوا مواقع ثابتة وعلى طول، على طول في قصف، كانت تقصف عرصالیم ھالمدفعیة، ع راح اسمھا عن بالي، ھذه یومیا
ھیدا كلھ الجبل  .وا یقصفوا علي السیارة لحتى حرقوھا انتبھتيمرة كان عنا سیارة موقفینھا ھون، ھني كانوا بالجبل ضلّ 

 بسموه جبل الریحان
 ؟ریحان ھ: فید.ق
ایھ أذونا  ساعة زمان بتوصلي على فلسطین.ابو  ھناایھ الریحان اخره الجرمق، الجرمق بتروحوا من ] 00:55:46[.: مز.
نحنا  لكن .على المحرقة أن یرسل أوالده یرضى مثالً لیس ھناك أحد ھلق  وحسینا انھ نحنا على طول مھددین. كتیر

ا انتصرت على العرب، عطت خریطة جدیدة السرائیل، عملت لمّ  67نحنا حتى سنة  ،مضطرین، نحنا الخطر مھددنا
أن  ال نریدخطر علّي، نحنا  لیس ھناكتقول تضع رأسھا بالرمل و التير االولي یعني نحنا مثل النعامة حدودھا الشمالیة نھ

 تفضلي نكون كالنعامة.
 ؟ھلك یقولوا لشو تروحيأنت وصغیرة كانوا وقت كنتوا ترحوا تتظاھروا إ -: شكراد.ق
 [أذھب خلسة]مط س كنت أزباألسا ، كنتء، ما كانوا یقولوا لي شيلم یكونواال ] 00:57:00[.: مز.
 : في بیوت حلوة على الطریقد.ق
 ایھ] 00:57:13[.: مز.
 ؟جنینة حلوة، في جنینة زیتون ما ھیك في زیتون تحت : في جنینات حلوة، انتو عندكمد.ق
ایھ شو كنا عم نحكي قبل، فرحنا  كلھا الزیتون، قومي شوفي، لطلعك. نحنا الشجرة التقلیدیة بالمنطقة ] 00:57:28[ .:مز.

 على النبطیة صرنا نعلّم بالنبطیة
 ؟: نقلتوا البیتد.ق
الذي ، كنا نمرق على الجسر في أمر ما، لكن قاسینا ریبة كتیر، یعني ربع ساعة بریاحةال، النبطیة ق] 00:58:04[.: مز.

. من القصف انھدّ فھ جسر الست زبیدة، نسموكانوا یلم یكن ھكذا، كان جسر اثري، مرات،  3م الجسر صار مھدّ  ذا، ھترینھ
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سھ أال یوجد بجانبھا جبل برأ ،خر شيشایفة ھذه الشجرات آ موقعھم،وھني وین  ھناكمن تصوري انھ یومیاً كنّا نروح نمّر 
 ؟كأنھ في شي ابیض

 : ایھد.ق
 كتر، نمرّ تمرق، نوع من المقاھرة مش أاس ما حتى النكانوا الیھود یقصفوا على النھر  السویدا، ذهھ] 00:58:51[.: مز.

وعادوا  نوصل على كفررمان، كفررمان ثانویة النبطیة لما فصلوا اول شي كانت الثانویة مختلطة بنات وصبیان ناكمن ھ
لد بجانب النبطیة اسمھا كفررمان. كفررمان مشھورة یومیاً الثانویة بالنبطیة، صارت بب لم تبقى فصلوا البنات عن الصبیان.

عصابنا. في مرة اغلب االحیان قاعدین بالصف على أ نوصل على النبطیة على كفررمانھنا نروح من  ي قصف علیھا.ف
 .كناھاحتمینا فیھا خزانة الشوفاج،  لتيملجأ ، نزلنا على غرفة اال یوجد البنات من فزعھن،  بجانب المدرسة جنّتقصفوا 

 حیاة كانت ھیدا صعبة، ھلق ال .ن من المدرسةھالصلیب االحمر اخد جاء، أغمي علیھنفي بنات  ،ایھ مرة كمان قصفوا
 : مین طلّع قرار فصل المدرسة بین بنات وصبیاند.ق
 الدولة] 01:00:18[.: مز.
 : لیھ بتتذكري كیف كان الوضعد.ق
ر العدد وثانویة ، كثلكنعملوا ثانویة الصبیان انكلیزي  م، النھ فیھ یمكن سبب، انھذالماوهللا ما عرفت ] 01:00:21[: .مز.

م ول شي بحكاإلنكلیزي. انت ما بتعرفي ھلق لبنان كان أفیھا  لى الفرنسي، رجعوا صاروا یستحدثونالبنات ضلت ع
نكلیزي، وال كان وارد ابدا، ھلق فیما بعد صارت االنكلیزیة اال ال نعرفنحنا الجیل القدیم،  االنتداب الفرنسي، لغتھ فرنسیة.

 المنطقة شو حلوة ھل رأیتيص العمل بدھا االجیال تتعلم انكلیزي فاستحدثوا اللغة االنكلیزیة، ایھ لغة التجارة وفر
  : كتیر حلوة  د.ق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


