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	من الجنوبقصص  	السلسلة/الموضوع الرئیسي

19 PS/ SS- 004 رقم األرشیف 
	لالستخدام العام

	
 نوع األرشیف

	وفاء فخرالدین 	الحكواتیة
١٩٧١حزیران   تاریخ میالد الحكواتیة 

 تاریخ ومكان المقابلة  ، كفرّمان٢٠١٩أیار  ١١
تتذّكر وفاء فخرالدین في ھذه المقابلة طفولتھا في كفرّمان، وأیام االجتیاح اإلسرائیلي 

خالل واستشھاد والدھا، وكیف عاشت ھي كوالدة نفس المخاوف التي عاشھا أھلھا 
ة قاسیالألرض، وتتكلّم عن الظروف ل وحبّھمر الضیعة وأھلھا المزارعین الحرب. تتذكّ 

ھا وفي مقارنت. وقد كانا "رفاق الصغر" قصتھا مع زوجھاتحكي ، والتي مّرت بھا العائلة
بین الماضي والیوم، تشرح عن الطقوس التي تغیّرت، ان كانت الطقوس 

ونة لتحویش الزیتون، أو الطقوس االجتماعیة/الدینیة االجتماعیة/الزراعیة مثل یوم الع
والممارسات  net	Terreعن بدایة اھتمامھا بالبیئة ومشروعھا البیئي  تتكلّمكعاشوراء. 

الیومیة التي تضّر بالبیئة، وتعامل المجتمع مع مشروعھا للفرز من المصدر، من دعم 
عیة وكیف تنّسق بین عملھا ومعارضة. تحكي عن نظرة المجتمع الیھا كامرأة تؤسس جم

 البیئي واالجتماعي والرعائي.

 ملخص التاریخ الشفوي

الدراسات العلیا في اللغة العربیة وآدابھا.ھي كاتبة حاصلة على شھادة  نسرین رجب  
 

	معلومات عن الباحثة

 ھند یونس
 

 التفریغ

 
 دیانا خنافر

والتدقیق الترجمة  

-اعةالزر-الجامعة االمریكیة -استشھاد-القصف-االجتیاح-اإلسرائیلياالحتالل  -كفرّمان
 -تعلیم -أوالد -الجامعة -جّزین-النبطیة -ریاضیات -زواج -الطفولة -حب األرض

قناني -ثقافة االستھالك-بالستیك-إعادة التدویر -المجال البیئي-مواطنة-كّشاف دیني-كّشاف
 -حركة اقتصادیة -زبالة-فایات العضویةالن-فرز من المصدر-زینب مقلّد-تلّوث-الماء

 -قراءة -Terre-net	-التعاون-جمعیة بیئیة -جمعیات -تشجیر-محاسبة

 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 the oral histories and their related images, 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 limited-use items held within the Knowledge Workshop, you can visit our office 
in Furn El Chebbak and fill out a permission form. You can use these items inside the 
Knowledge Workshop space, but we request that you consult with us on which items you can 
use. Some of these items require permission from the storytellers before being used.  
 
 

 
  ملكیةحقوق 

 لمشروع الحكواتیات
 

صفحة االلكترونیة الف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على لورشة المعار
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 من ضمنھا التاریخ الالستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، 

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
رشة المعارف، بیروت، ، مشروع الحكواتیات، و٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 

] ١٢لبنان، ص.   
الموجودة في ورشة المعارف (الغیر متاحة على صفحتنا)، یمكنكم القدوم الى مكتبنا  المحدّدة االستعمال المواد الستعمال

م ان تستشیرونا استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألك باإلمكانفي فرن الشباك وتعبئة استمارة الطلب. 
استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا.  أي مواد یمكن عن 	
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، أنا في كفرّمان في منزل االستاذة وفاء فخر 2019ایار  11مرحبا أنا نسرین الیوم التاریخ  :[00:00:03] رجب نسرین
 الدین عم أعمل مقابلة تاریخ شفوي لصالح ورشة المعارف. شكًرا إنك قبلتي ھاي المقابلة.

 أھال وسھال فیكي حبیبتي. :]00:00:16الدین [ خرف وفاء
 وین خلقتي. اسمك، الك،ح عن بتعرفینا : بدایةً ]00:00:21[ن.ر. 
. عشت طفولتي 71حزیران الـ  10، بـ 71: اسمي وفاء مصطفى فخر الدین. أنا خلقت بكفرّمان بسنة ال ]00:00:23[.و.ف.ا

، ]تسعل[ي المراحل ا. طبًعا ھ82لبدایة االحتالل االسرائیلّي  71ھون بقلب كفرّمان، حوالي العشر سنین تقریبًا، لـ من الـ 
ولة االجتیاح، ا، مح76سنین لما صار في أول، شو اسمھ اجتیاح اسرائیلّي بالـ  6 -5یعني كان عمري  76بالـ بذكر منھا 

 ھلي، وبس یصیر في شي "انبطحوا،خواتي ورا أمن. نمشي أنا وإئألنھ أرب من بیتنا عند بیت جدي، بتذّكر مثًال إنھ كنا نھ
، نحنا كنّا، قد 82، یعني كنّا أول وعینا ومدارس. صار االجتیاح بالـ 82، قوموا واركضوا"، لحد ما اجا بالـ األرضناموا ب

ا، ا علین، عمنطقة كفرّمان یعني یكون في قصف دائم وعشوائي وبأي وقت، خوفً 80بالمنط بوقت الـ  قةما اشتّد القصف بمنط
س المنطقة، لحد ما إنھا فاتت أھلنا أخدونا، استأجرنا بیت بمنطقة جّزین حیطورة. سكنّا ھونیك وصرنا نروح على مدار

، كمان تھّجرنا متل ما الناس تھّجرت، ونزلنا على بیروت. وبعدین قّضینا وقت عودة على باتر، 82اسرائیل بسنة ال 
وصعوباتھ. وصلنا على بلدنا، طبًعا في دمار وفي بیوت بتنسكن وفي أل. سكنّا ببیتنا بقلب كفرّمان، وكّملنا دراستنا بمدرسة 

سنین، االسرائیلّیي انسحبوا من منطقة بیروت لوصلوا على مشارف كفرّمان.  5-4الرسمیة ومن بعد منھا، فترة شي كفرّمان 
یعني نحنا قاعدین بنص كفرّمان والنص التاني كان محتل، وكانت اسرائیل على التالل المشرفة على كفرّمان. من سنة ال، 

انت سنوات عجاف، مّرة، قاسیة كتیر بالقصف، بالقواص بالضرب، بإلّي دحر االحتالل، ك حتّىل 2000لعند ال  85بعد الـ 
، ال بد نتيإعلینا یعني. الناس إلّي استشھدت بین ایدینا وكنّا نحنا أول طلعتنا، كان في أمور قاسیة كتیر، بتخلّیكي إنھ  مرقوا

ھار نقوم  مرة وقعت، قصفوا علیھا. بالنلّیل، البیت یوقع، الحسینیة مثًال اإنھ تواجھي، تنتفضي. كان یصیر القصف مّرات ب
بًعا تاني یوم یعّمروا الّي تھدم. بعدین أنا كنت عایشة ط حتّىنبلّش نرجع نساعد الناس الّي بیتھا تضرر، نالقیلھن بیت یومي ل

 األرضع والد. والدي كان مزارع. وإّمي كمان، أنا مثًال عشت طفولة حلوة كتیر، عندي یعني عالقة م 6مع أھلي، نحنا 
نقلنا على بیتنا الّي ھّوي یعتبر أقرب منطقة للموقع  90، او بسنة ال 92حلوة كتیر. عندي خیّین وأربع خیات. بمرحلة، بـال 
سنة نحنا عم ننقل من بیت لبیت، وأجار وھیك. تعّرض تعّرض حّد  16اإلسرائیلّي. كنّا مضطرین إلنھ كان صرلنا أكتر من 

ایام بالجامعة االمیركیة وبعدین استشھد. خسرنا بیّي كنّا نحنا متل ما عم نحكي  10بیّي وضل  بیتنا للقصف كتیر، وتصاوب
 ستة، كان فالح، وطبًعا األمور االقتصادیة صعبة.

ش أوالدھم عشناھا مع أوالدنا لما یبلّ لّي عاشوھا أھلنا من خوف علینا ك[تضیف وفاء كتابة بعد أن قرأت التفریغ] والتجربة إ
سنوات وتتصیر بدھا تقطع عند بیت جّدا او على  3كان عمرھا  95یعني بنتي خلقت بال—وین نھرب، كیف نتخبّىل القصف

الدكان القریب قلھا شو بتعملي اذا بلّشوا رصاص، مّرات تغیّر رأیھا ومّرات تقلّي بتخبّى عندھم بالملجئ واذا كنت عالطریق 
على رأس السنة  2000نًا بالوصول المدرسي ألنھ قصف. ولما ولد ابني بالبمیّل عند بیت المختار، وھیك إشیا نتأّخر أحیا

إجوا رفقاتي یباركوا وبلّش الرصاص والقصف على الضیعة وعلقوا عندي ونزلنا على ملجأ الجیران، الحالة رعب، صار 
 خوف ومسؤولیة. 

 ؟مثًال تعملوا  كنتو. شو وإّمككان مزارع  كقلتي بیّ  إنتي ،مثًال الضیعة كیف كانت،  بتوصفیلنا :]00:04:49[ ن.ر.
صغر، من خیّاتي الصغار، ألنھ كانوا أختي الكبیرة بالبیت مع تنین إنھ كنّا نترك إ : یعني أنا مثًال بتذّكر]00:04:56[و.ف.ا. 

انوا دورة، كوروح أنا وتنین من اخواتي الصبیان ووحدة من البنات، نروح مع أھلي عالحقلة، كانوا وقتھا بیزرعوا بصل بن
لمكان، ، وحبّن لھیدي ااألرضیزرعوا فجل، شو ما یكون في مواسم یعني. نساعدن، نشوف عالقتن، یعني اختبرنا عالقتن ب

 وتعلّقن فیھ، وھیدا مثًال من األشیا الّي ھنّي تركوھا، اثّرت فیّي كتیر. 
 طفولتك؟ تتذّكري اعلى بالك، لمّ  بتخطر ذكرى أكتر شو: ]00:05:33[ن.ر. 
: یعني بتذّكر مثًال كیف وقت إنھ مثًال كنا نقلع البصل وكیف كنّا نحّملھ ربطات ونرجع نجدلھ، ونرجع ]00:05:37. [و.ف.ا

یصیر، شو اسمھ الشوشة الّي علیھا مأحمشة وینقام وینباع، أو مثًال بمرحلة تانیة كان في زرع، أو المرحلة  حتّىبعد فترة ل
ھلي یحكوا إنھ كانوا یزرعوا دخان، وقّدیھ كانوا یتعبوا ویروحوا، أنا مش واعیتلھا. لھا. كانوا أالقبل عن الدخان، أنا مش واعیت

یعني من وقت ما نحنا صرنا نعارك معھم بالحقلة، صاروا یزرعوا أنواع الخضرة الّي ھیّي تعتبر سھلة، متل  –بس من 
عني موسمیة تُعتبر، وطبًعا عم قلّك تعلّمنا منّن، وطبًعا البصل لنفترض، أو متل مواسم الملوخیة، أو بندورة، أو الخضار لی

 نترك بیتنا_____من بعد استشھاد الوالد اضطّرینا 
 أخدتكن؟ مكنإ: ___]00:06:32[ ن.ر.

إیھ نحنا یعني أخدتنا امنا، رحنا قعدنا ببیت بقلب كفرّمان. بس طبًعا، صار ما عش في امكانیة نوصل : ]00:06:34[ و.ف.ا.
ألرض نزرع وھیك، فاضطرت إمي تشتغل بمخبز. ھیدا المخبز بیعمل مشاطیح وخبزمرقوق وھیك، ضلت تشتغل فیھ على 
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طبًعا،  ،سنة 12والد، كانت الصغیرة فینا عمرھا  6ا ، نحنا كنّ 49سنة. طبًعا بیّي استشھد كان عمره  20او  15مدى أكتر من 
تؤمنھا، تعبت ماما قّدامنا كتیر، ضّحت كتیر بوقت یعني تحرم حالھا  حتّىل 12كانت عم تتعب لھاي الطفلة الّي عمرھا 
لألرض،  دھا حبر، عندھا عنفوان، عنما بتتكرر، یعني شخصیتھا ما بتتكرّ أكید، تقدملنا، ھیّي مثال أعلى، وما بیجي متلھا 

عندھا كرامة. ما بتقبل حدا یساعدنا أو یعطینا شي شفقة، أو حبًّا بمساعدة أیتام، أل ما قبلت. یعني اشتغلت وأنا كنت بمرحلة 
صرت أنا كمان، رحت أنا كمان صرت اشتغل بالسوبرماركت، وصرنا نتساعد، وخیّي كمان راح  [Terminal]التیرمینال 

الصغار ھنّي الّي مضطرین یروحوا مدارس، منأمنلن  3الوالد الصغار، أو الـ  3نا عندھا صار یشتغل بالباطون. وصر
إمي مصّرة إنھ كل، إنھ طالما إنھ انتو فیكن تتعلموا، روحوا  حتّىحاجیاتھن واشیا متل ھیك، وكمان ضلّینا مصّرین یعني، 

ھیدا الشي مثًال من األشیا الّي كانت ھیّي وبیّي كانوا  یعني ما تتأخروا ما تتوانوا عن ھیدا األمر. مثًال أنا حتّىجامعات 
مصّرین علیھا، یقولولنا ما تھكلوا ھم إنھ نحنا من وین بدنا نأمنلكن مصاري، قولوا نحنا بدنا نتعلم، ونحنا بضھركن، نحنا 

دي ت عنفس الفكرة، قول أنا بتفكري إنھ، لما استشھد بیّي مثًال، وإمي ضلّ  إنتيقدامكن. فھاي من األمور الّي بتخلّیكي إنھ 
حقق طموح ھنّي كانوا یحبّوا إنھ ھنّي كانون یتعملوا، بس ظروفھن كانت قاسیة وما كفّوا، فأنا بظروف كتیر متل اخواتي 

 ____93یعني. أنا ارتبطت مع زوجي بـال 
 زوجك؟ على تعّرفتي ___ كیف_: ]00:08:58[ ن.ر.

ھلھ بیشتغلوا بنفس المجال، الزراعة. نحنا والد ضیعة یعني، رفیق الصغر، أھلي وأ : زوجي ھّوي]00:08:59[ .او.ف. 
ھلھ ھنّي أصحاب فرن، وصارت تشتغل معن بالمخبز، طبًعا ھنّي وماما ھلھ، أوحدة. وشو اسمھ ماما صارت تشتغل مع أ

 ني ھنّي تقعد حماتي متل ماما قاعدةكانوا یشتغلوا یعني بنفس الوقت یعني، مش إنھ ھنّي أصحاب الشغل وماما عندن، أل یع
 على الصاج، یخبزوا قبال بعض، فمن األساس عالقتنا فیھن عالقة، كیف بّدي سّمیھا___

 ____موّدة.:]00:09:40[ ن.ر.
سة، كنت بعدني خالصة : ألفة ومحبة من األساس. طبًعا اتعّرفت على زوجي، وصّحتلي وظیفة بمدر]00:09:41[و.ف.ا. 

 وجي من میل وإّمي من میل، إنھ الزم تكفّي جامعة. ز بس تیرمینال.
 ؟یعني ميتعلّ  وبلّشتي  [Terminal]تیرمینال خلّصتي: ]00:09:58[ ن.ر.

 : صح.]00:10:00[ و.ف.ا.
  علّمتي؟ : شو]00:10:01[ ن.ر.

 بالمدرسة بالمقاصد بالنبطیة. [Math]مت ریاضیات م، علّ كنت عم علّ  ------: ]00:10:03[ و.ف.ا.
 تعلّمتي؟ مدرسة أيب إنتي :]00:10:09[ ن.ر.

 ة بكفرّمان، وبالمدرسة الرسمیة بحیطورة، یعني مرحلتین____: انا اتعلّمت بالمدرسة الرسمیّ ]00:10:12[ و.ف.ا.
 ین؟جزّ ب اه:____ ]00:10:18[ ن.ر

بمنطقة جزین. طبًعا ھیدا الدفع من والدتي ومن زوجي من میل، على إنھ ما توقفي عند إنھ ما معك،  :]00:10:19[و.ف.ا. 
تھكلي ھم، ما تھكلي  ما تخلصي جامعة، الزم تخلصي جامعة. انا كنت روح على مدرستي، ارجع عندي ولد، أو شي، "ما

جامعة شو في عنّا اختصاص ما یكون بده حضور ورایحة وارجعي". وصرنا نفتّش بال إنتيكل، انتبھي بس ھم عمالن األ
علیكي بحدد علیكي الوقت الخاص الّي بدك بتخلّیھ إللك. وبالنبطیة ما كان  كامل، ألنھ ارتباطك بشغل وارتباطك بعیلة، بحفذّ 

في جامعات أبًدا، بھیدیك الوقت، فكنت مضطرة انزل على صیدا، صرت فتش شو، القیت إنھ بعمل اختصاص جغرافیا، 
 یعني الى حد ما أنا بھواه شوي___

 -------: ____یمكن إلنھ مرتبط باألرض و]00:11:15[ن.ر. 
یعني ممكن ھیكي، ھیّي جزء من الشغالت. فعملت ھیدا االختصاص وجزء منھ إنھ متل ما عم قلّك، : ]00:11:17[و.ف.ا. 
اء وقتھا، كان إنھ الھا حضور، ألنھ حساب. ، عنده مادة اساسیة كانت إحص%100لزامي اختصاص ما بده حضور إ إنھ ھّوي

مدرستي، وقطّعنا المراحل طبًعا مع وجود صار ولدین یعني، مش  —جامفصرت داوم یوم، أو مرة یوم بعد الضھر حسب 
كبر شوي. بس ، والبنت كانت أ2او  بس ولد. لّما انا اتخرجت كان والدي ولد یعني علیّي ولد على ایدي أو عمره بالسنة

یعني مثًال القیت صعوبة، إنھ إیھ، بتصیري تحّسي وقتك ضیق، عم تركضي، بدك مدرستك، بدك بیتك، بدك والدك،  طبًعا،
 لیش عم تروحي أوعم تغیبي، بیدفعوكي لقدام، "إیھ معلیش تعلمي، نتيبدك... بس طبًعا في ناس حوالیكي عم تفھم الفكرة إل

 شو عاملین اكل، تھكلیش ھم، یّال روحي"____
 : ____في حدا عم یحفزك.]00:12:22[ ن.ر.

إیھ، "والدك بقلبنا"، إنھ إن كان مرت عّمي من میل وّال إمي، وّال زوجي، كانوا حدا عم یدفعني لقدام : ]00:12:24[و.ف.ا. 
 .[License]  إنھ انا كّمل، إنھ آخد لیسانس

 أو؟ معلمة تكوني حلمك كان : كنتي،]00:12:37[ن.ر. 
عمل محامیة، عشان انا ما بقبل أي عمل، بدّ أنا كنت قول إذا بّدي أ لیكي بالصدفة أنا رحت تعلیم.: ]00:12:39[و.ف.ا. 

ي قول، یعني بفّكر بّدي اعمل محامیة، ما نّ إ شوف حدا قّدامي ھیك مظلوم، بّدي دافع عن ھاي الناس المظلومة، ھیك فّكر
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، بس انا بأّول سنة رحت فیھا تعلیم، حّسیت حالي إنھ أنا بّدي. بس طبًعا بتمرق علیكي ظروف بالحیاة بتفرض علیكي أمور
 تعبانة شوي، بعدین صرت حّس حالي، إنھ أنا________

 متي؟علّ  صفوف ھ:____ أی]00:13:08[ن.ر. 
 اإنھ انا ھیدول الوالد بیجو ، الحلقة األولى والتانیة. بعدین صرت حسّ االبتدائیة: ابتدائي، المرحلة ]00:13:09[و.ف.ا. 

ریھا، صرتي سنة مع سنة صرتي بتلمسي الولد إلّي اجا لعندك ما بیعرف شي، لعندي متل العجینة، یعني بتشّكیلھا وبتكبّ 
معلومات، وفدتیھ وسندتیھ، وعم تأھیلھ للمستقبل. صرت حبھا، صرت حبھا  واتخرج عندك عالسادس، إنھ عطیتھ كمیات

سنة انا بعلّم  25من  إنھ یعني، صرلي حتّىشوي عن االختصاص. بس، لع إنھا بعیدة ] مMath[یعني، وتعلقت بمادة الـ 
وال مرة كان في ھیك مواقف نافرة أو اعتراضات على طریقة االعطاء او على إنتاجیتنا، وكنا نحنا  ]Math[بالمدرسة، بعلم 

 -----وبالمدرسة كل شي تمام ومرتاحة بشغلي كشغل و
 إذا رجعنا ھیك لورا؟: بتتذكري شي عن الحي ]00:14:06[ن.ر. 

 او.ف.ا.: إذا رجعنا لورا، بتذّكر الحي، إیھ بتذكر كتیر مثًال، بتذكر اشیا كتیر كنا، مثًال، قدام الباب كان عنّ  -]00:14:08[
ت، زریعاینایة بالحقلة إلّي قدام الباب. جنب الكیدینا، معلقین فیھا مرجوحة. نتمرجح فیھا أو نعمل بیوتنا حوالین ھاألأكیدشجرة 

كبر یعني، انا معلمة مدرسة، أونلعب بیت بیوت، او إذا طموحنا  ي غرفة القعدة،اي غرفة النوم، وھاإنھ نصف حجارة، ھ
لوح ونكتب على اللوح قدام الوالد الباقیین، و وھیك اشیا. وفي عنا شغالت حلوة كتیر استمتعنا فیھا من عمر، انا مثًال  نحطّ 

 شاف____لت بكسنین انا اتسجّ  5-4من عمر 
 : كان في كّشاف؟]00:14:57[ن.ر. 

إیھ كان في كشاف، تابع لوزارة التربیة إلّي ھو كشاف التربیة. ھیدا الكشاف بربّي على الوطنیة وعاألخالق،  -]00:14:58[
لك ق روع السنین لمرقت بحیاتي، من عمر عمأھا. من لوعلى محبة العالم ومساعدتھا، وعدم االنبھار باالحزاب والتبعیة إل

االنساني  الحسّ  --احترام إللو سنین نحنا كنا نروح على كشاف جرامیز صغار ویعلمونا، التحیة للوطن والنشید والوقوف 4-5
 ھا بالكشاف نستمتع فیھا، انا بقول یا ریت ھلّق بیستمتعوابغیرنا، الصداقة، المحبة، اإللفة، ھو كلن كانوا اشیا موجودة نحسّ 

 إلّي نحنا عشناه او المسناه او عایشناه.والدنا بجزء بسیط من 
 : یمكن إلنھ الكشاف صار دیني أكتر، ما بعرف؟]00:15:51[ن.ر. 

ا الكشاف، وبعده بیعمل یعني مش بس إنھ، مش بدنا نقول مش بس دیني، انا یعني مثًال بعده عنّ : ]00:15:56[و.ف.ا. 
نظلمھ بنشاطھ وبقویتھ. لكن الناس تغیرت، أطباعھا، وطموحاتھا. یعني ھلّق معاش تالقي واحد  نانشاطات، وبعده یعني ما فی

جل الخیر، صاروا نادرین جًدا. إذا بتعمل شغلي، مدري شو المطلوب من وراھا، یعني صارت عمل خیر أل عم یعمل.
 الناس_____

 : _____مادیة أكتر.]00:16:25[ن.ر. 
في شي من ورا ھل الشي إلّي  أكیدصافیة. صارت تفكر إنھ  %100عندھا، عندھا نوایا  حتّى : إیھ ما]00:16:29[و.ف.ا. 

عم یصیر، ویعني ھیدي االمر الزم صارت الناس كلھا المسیتھ، اختالف االخالقیات، والتعاطي مع العالم. یعني كانت الناس 
لناس تتحمل بعضھا إذا بأزمات معینة. ھلّق یعني ما من بعضھا، كانت ا طلباتمثًال تلقى مزح من بعضھا، كانت الناس تلقى 

 ماخد عنك____ حتّىفیكیش تقولي للواحد جملتین، بیكون خلص، او بیكون 
 : أحكام سابقة.]00:17:04[ن.ر. 

 ول إنھ نحنا نكون على حیاد، نحناانا مثًال، نحنا عیلة مثًال منحوأ حكام سابقة.اطالق أ : بیطلق، یتمّ ]00:17:06[و.ف.ا. 
ي سّ شكالیة ھیدي االمور. بتصیري تحإ عور بعینك، وھونيعور أبالسیاسة مش مسیّسین، ولكن عنا مشكلة إنھ نحنا منقول لأل

ك ما سایرتیھا، بس مش كل األشیا فیكي تسایري فیھا. في امور مسلّمات، الزم الواحد یقول ھون في صح، نّ أل الناس إنھ
مش  نتيإات مع إنھ نك عم تراقبي الشواذي حالك كأغالت بتصیري تشوفي تحسّ وھون في غلط، فانطالقًا یمكن من ھیدي الش

 .normales]  [ات، مش عادیةصایرة شواذ غلب األشیا لموجودة قدامكاأل قصدك ھیك، بس صارت البلد رایحة أكتر نحو إنھ
 عادات تقالید مثًال كانت تصیر من قبل، إذا بتتذكري؟ :]00:17:56[ن.ر. 

عادات زیارات العالم التلقائیة -لت موجودة. مثًال إیھ مثًال كان في كتیر شغالت كانت موجودة ھلّق بطّ : ]00:18:02[و.ف.ا. 
كانت شغالت موجودة وتنعمل على وجھ البسیطة، ھلّق ال، إذا بدك تروحي،  سداسخماس وبأوضرب أمن دون موعد مسبق، 

و ألفة، إ األشیا إلّي بتزید، في تفرقة ھون، غیر ما إنھ یكون فیھااتصال، وھیدي وحدة من  100او بدك تیجي بدك تعملي 
ة، یقولوا نقطف زیتون، انا بتذكر كنت صغیر ساعد كلنا،تقارب. بالنسبة لمثًال یوم إلّي یحوشوا زیتون یقولوا یوم العونة، نت

نحنا اھل  جل إنھأل اعد العالم، یعني ھیكالیوم على مثًال البیدر عند فالن، بدھم یجدلوا بصل، إلّي عنده وقت ینزل، ننزل نس
الشغالت الرائعة إلّي كانت تكون، ھوجیران مغلوبین بالموسم عندن، "نزلوا ساعدوھن"، ننزل نساعد. یمرق فترات، مثًال 

اھن صحاب نحنا وایأ ع العالم، والشباب إلّي نحنازمة القصف والضرب، یصیر مثًال بیت صار عنده قصف وتتجمّ أ مع عزّ 
 یجبلوا الباطون ویعمروا الحجر____

 : ___والقصف یكون بعده.]00:19:24[ن.ر. 
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ا ویكونوا عم یحسّ  حتّىخلص، شي إنھ خلص، یعمرولھن البیت یساعدوھن ل لو القصف بعده، او حتّى: ]00:19:27[و.ف.ا. 
كون موجودة. مرق علینا ظروف یرجعوا بعدین باالمان، یعني كانوا یالقوا بیئة حاضنة إللن رغم المصاعب إلّي كانت ت

األزمة ي اولي تمرقي بھابالقصف كتیر بشعة، بس إنھ كانت التكاتف إلّي كان موجود، الھیك، كان یخلیكي إنك تح صعبة،
 خسائر. طبًعا اني عایشت مثًال أكتر من مرحلة أكتر من شغلة مثًال، الناس استشھدوا قدامي______ قلّ بأ

 في احزاب؟: ____كان ]00:20:03[ن.ر. 
، كفرّمان مشھورة، في مشھورة باحزابھا وبجمعیاتھا وبأندیاتھا، بكشافتھا، یعني أكید، إیھ أكید: إیھ ]00:20:09[و.ف.ا. 

 ي بال_________بتعدّ 
 : _____بقولولھا كفرموسكو او شي كانوا____]00:20:14[ن.ر. 

 بالعمر بالنضال، ھصرل او أكتر 85طبًعا الحزب الشیوعي الھ : ھلّق ھّوي كان في بفترة من الفترات، ]00:20:16[و.ف.ا. 
قطاعیة، صوا من اإلولوا یتخلّ احد المناضلین الشیوعیین، طبًعا. كانوا یحي أحد المناضلین الشیوعیین، عمي أو بیّ جدودنا أ
وا منن ولوا یاخدا، كانوا یحقطاعي موجودكان في ھون حكم إ ع على بعضن، طبًعاولوا یتخلصوا من الظلم إلّي بیوقّ اكانوا یح
راضیھن وھیك. فكانوا جدودنا یوقفوا بوج ھیدي األشیا ویتكاتفوا مع بعض ویساندوا بعض، ومن وراھا نشأت أانتاجیة 

ا بفرص شغل، وكلنا لنلنا نتعلم، وكلنا بحقّ لنا نعیش بمساواة وكلنا بحقّ وزادت وكبرت ھیدي الفكرة إلّي ھیي بتقول إنھ كلنا بحقّ 
نظمة، شو بنص عندن االنظمة والقوانین كحزب حزب. یر بالسیاسة، لقلك مثًال، إنھ األفانت یعني ھاي انا حدا مش خب بحقلنا.

ون ول یكاول یزرع خیر، وكل حدا بحاول یرفع الظلم عن الناس الموجودة انا معھ. كل حدا بحاولكن انا بقول إنھ كل حدا بح
ھ ھیدي ھلّق، انا بفكر إن حتّى. مین ما كان یكون. بعیدا عن اي انتماء سیاسي، یعني ید العون بلده، یعمل بلده احسن، انا بمدّ 

 الفكرة موجودة وبفكر فیھا وبشتغل على اساسھا ومن وقت انا یعني ھیدا التوجھ االنساني موجود بحیاتي، من وقت، وبعید.
 : كنت تشاركي شي بمظاھرات مثًال أو؟]00:21:55[ن.ر. 

 : أل وال مرة.]00:22:01[ و.ف.ا.
 : لحزب شیوعي؟]00:22:02[ن.ر. 

 : أل أل وال مرة.]00:22:03[ و.ف.ا.
 : اجتماعات؟]00:22:04[ن.ر. 

كان في ظروف سیاسیة، وفي احزاب متنوعة ومتعددة، ملیكي شو، انا یعني خلقت ب —: ال أل وال مرة]00:22:06[ و.ف.ا.
بعّدنا  نا للكشافانتماؤ ني، او شي سیاسي مثلني.مرة حدا سیاسي مثلّ ي حدا حزبي. ما بعرف لیش، ما حسیت حالي وال وبیّ 

عت بالصلیب االحمر، كمان ھیدي الشغلة بتلعب دور إنھ انت تكوني، تكوني قائدة كشاف، عنن أكتر، مرقت فترة مثًال اتطوّ 
ولي تكوني حیادیة او ابتح لو من طیف سیاسي واحد، حتّىوالناس إلّي موجودة معك من كافة االطیاف السیاسیة مرات او 

ولي تكوني عم تمشي تشوفي تصّوبي ع ھدف وتشتغلیلھ من دون ما تكوني عم تنّجحي حزب او عم تمّشي سیاسة حزب، ابتح
ضوع ي شي تاني. فانا مثًال، كمان اشتغلنا بموتوصلي حزب ألك تنجحیھا، مش عم تعملي لفكرة، ھیدي الفكرة لبدّ  إنتيیعني 

، نعمل مخیمات، نعمل دورات فوتبول، كرمسفیة، كنا نشتغل، على رغم من وجود اسرائیل، نعمل الكشاف نشاطات كش
 جا علیھ ناسانعمل وإ ندعي فرق تانیة. طبًعا، مرات یعني ما بین القنصة والقنصة تظبط االمور معنا. مثًال الكرمس ل

النوبة بعدن صوره والفیدیوھات تاعیلھ موجودة،  بطریقة مش طبیعیة، مع رغم وجود اسرائیل على اطراف كفرّمان، بیندقلھ
عم قلك ارتبطت، كنا نضھر انا وخطیبي، انا وجایي  93انا بـ  كنا نضھر. ، مثًال !"ي كیف بتعیشوا انتویا عمّ "والناس تقلنا 

 ا____قع قبالنحط ایدي ھیك على صدري، وقول هللا واعلم إذا نحنا وفایتین ھلّق إذا بدھا تجي شي رصاصة علینا إلنھ المو
 : _____كان في حالة خوف.] 00:24:13 [ن.ر.

: حالة خوف ورعب، توصلي بتوصلي على بیتك بتصیري تحسي حالك إنھ انت بأمان وبترجعي ]00:24:15[ و.ف.ا.
ین ایدینا، ك بات، یعني یمرق قصف، یمرق ناس استشھدت عم قلّ بتعیشي كل امور حیاتك بشكل طبیعي. یمرق بوقت خضّ 

وحدة من الوحدات، انا قبل ما یستشھد بیي، جارنا، كان كنت واقفة انا وایاه، وھو نازل حامل ملوخیة ھو ومرتھ، رایح یعني 
. نزلت "تعي خدینا على المستشفى بلیزبلیز تعي "لي مرتھ من تحت إنھ وخالل دقیقتین صارت تعیّط یزرع الملوخیات.

متصاوبة وامھا متصاوبة وبنتھا متصاوبة،  يرضھ وھیّ مستشھد بأ تھ ھونزلت انا القی ]النجدة المرأة التي تطلب [بصوت
قھر  يمستشفى، ھیدي مثًال وحدة من الشغالت إلّي انا ما بنساھا بحیاتي. وبتبعث فیّ السیارة مثًال واخدتن على الحطیتن ب

استشھاد  كھا، وزادت االمر أكتر عقبي ما اترأكتر إنھ انا ابقى ببلدي وانّ  قدیش اسرائیل عملت فینا، وبتخلیني یعني اتشبثّ 
عنھا  ي انا عم احكیلكالوطن، یزرع فینا مبادئ لھیّ  رضھ، یحبّ كان متكّمش بأ ي حدا من االشخاص یلّيبیي، یعني كمان، بیّ 

 إیھ ھیك بالغدر راح. طبًعا في ناس كتیر استشھدت كرمال ھیدا ي فیھ، بحكیھ بطموحاتھ بأموره.ة تأثرّ أكیدة ھي نتیجانا 
ل او یبعث النور على عقل ھیدي الناس إلّي استلمت ھیدي یبعث التفاؤ هللاوحررتھا. وهللا یعینا نحنا، او هللا یوجھ او  األرض
ل مش بس إنھ نحنا نحم األرضنھ كمان النضال او الحفاظ على إنھ تحافظ علیھا، وإنھ تكمل بإلّي ھني دافعوا عنھ. أل األرض

 طریقة، او ممكن یخّرب___ 100سرائیلّي، إلنھ ممكن یجیكي العدو بـ ص على العدو االسالح، ونقوّ 
 : مزبوط، في كمالة یعني لبعدین.]00:26:21[ ن.ر.
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رضك. یعني متل ھلّق ھاي الحالة إلّي ھلّق منقول موجودة، حالة السموم بأ ب علیكي: فیھ ممكن یخرّ ]00:26:24[. و.ف.ا
ة او الجنوب یاتھ، منطقة النبطیالعنقودیة، ھاي إلّي تعرضت لھا ضیعتنا او قرى لبنان كلّ وھا بالقذائف العنقودیة وغیر إلّي كبّ 

حنا ما ثر، نإلھا أا وامراض عند اصحابنا ورقفاتنا وإلّي حوالینا. فھیدي كلھا امراض عنّ فیھا أكتر شي. ھلّق نحنا عم نالقي 
 وحدة من األشیا إلّي بتأثر علیھا وبنقھر أناجي تفكري، إنھ یك تالزم نزیده نحنا الزم نخففھ. وانطالقا من ھیك، مثًال إذا بد

جة إلّي اخدتھا نتی األرضنا إذا بدي ھیدي أ علیھا ویمكن ھي محفذة لمشروعي إلّي بلشتھ كمشروع بیئي، إنھ انا بقول إنھ
نظیفة، حافظ علیھا مش  نا حافظ علیھاأ ، واینعت اقحوان، اقل امر إنھاألرضجھود شھداء، ونتیجة ناس راحت دمائھا ب

نھار وعثنا فیھا نظیف ان كان االراضي الجبال واأل ملوثة. نحنا أل، نحنا اخدنا كل شي من بعد ما راحت اسرائیل، اخدناه
ا، وھیدي الطامة الكبرى، وإلّي ما قدرت تحققھ اسرائیل بالحرب وبقوة السالح، نحنا حققنالھا ایاه بجھلنا، بـ انا بقول فسادً 

 ھیلوالدنا، قدّ بحق حالنا، شو عم نترك لألجیال، حالي وحدة منھم، نحنا جھال  ي عدّ لو بدّ  حتّىجھلنا، یعني انا بقول جھلنا 
 ؟يوقفت علیّ  يك لیش ھیّ شو عم نترك لوالدنا، كل واحد بقلّ  نا، ونحنا ما عم نفكرولوا اھالینا وشو تركضحّ 

 ي؟بالمواطنة بتحسّ  : ما في حسّ ]00:28:17[ن.ر. 
 رقول، من بعد حماري ما ینبت حشیش. كل حدا عم یفكّ یت، فقدت. صارت العالم، كل واحد بقدَ : ابدا، فُ ]00:28:18[و.ف.ا. 

و بعد شو بعد، ش —یدي التوجھ نحو ھیدي األشیالو كان فیھا ضرر على العام، ما عندن ھ حتّىبمصلحتھ الضیقة الخاصة، 
 بدنا نحكي؟

 شي عن الدین بالعیلة مثًال، بتتذكري؟ ا: كنتو تحكو]00:28:47[ن.ر. 
ي، وبیي كان حبّیب كیف، إذا بدك تقولي. بس انا مثًال : اه، لیكي شو، انا مثًال ربیت ببیت امي بتصلّ ]00:28:51[و.ف.ا. 
ا نقصى الحدود، بعدن لحدیت ھلّق مین ما بیسألني انت بنت مین بقول اي كان انساني ألقصى الحدود، كان خلوق ألبقول بیّ 

ا ي الدین، انا بالنسبة إلّي الدین ھیك عندي. ربینبنت فالن، بقولو هللا یرحم روحھ، ھیدي االخالقیة الموجودة انا بعتبرھا ھیّ 
ذي ؤط عحدا او نن امي او بیي، ما یقبلوا إنھ نحنا نظلم حدا او ناخد حق حدا او نتسلّ إبھیدا البیت من قبل ھذین الشخصین، 

ین ما و ، كونوا خیریین.مونا إنھ إذا في حدا قدامكن تعرض للظلم، بدكن تساندوه. كونوا معطائینعلّ حدا. بالعكس، كانوا ی
أثروا ھودي ب أكیدمنا ھیدي المثالیات من ھیدول الشخصین وبناء علیھ صرت، بتكونوا كونوا انتو قدوة قدام غیركن. تعلّ 
ي لما مالشخصین، یعني اني لما بشوف إنھ إممارسة بھودي ا، انت عم تشوفیھن وكتیر، وخاصة انت ما عم تتعلمیھن شفھیً 

لة كي صحن. جارتنا بتحب ھیدي األني صحنین، او تحّمل إلي انا صحن ولخیّ ، امي، شو ما طبخت، تحملّ صحن یكون عنا
ومي الی يالصحن إلّي ھوّ  حتّىي عم تشارك كلة روح حطلھا، ھیدا مثل بسیط على إنھ ھیّ األ ايروح حطلھا، او تیتا بتحب ھ

 مراأل ھي الشغلة، وانا عملتھا وعم بذكرھا. قدیامع جارتھا او مع قرابتھا او مع اختھا، إلنھا فكرت فیھا إنھ ھیي بتحب ھ
عطاء الحب، المشاركة وال تفكري، إنھ المشاركة ھیّي إنتيبسیط، بس ھّوي، ھیدا جوھر یعني إلھ إلھ قیمتھ كبیرة، بخلیكي 

ي مثًال سمعتھا قالت إنھ مثًال زوجي ما جبلي دھب او ي بسعادة وبعدین إنھ، انا مثًال وال مرة إمّ یكي تحسّ ي إلّي بتخلّ خر ھیّ لآل
الیات ما الھا عتبر كمي األشیا إلّي ھي تُ ار بطریقة مختلفة. عشان ھیكي انا مثًال بعتبر ھما جبلي خاتم او ما جبلي، كانت تفكّ 

ق بقولولي سیارة، انا بقول سیارة تاخدني وتجیبني وما تقطعني، ھیدي كافیتني. والواحد ھلّ  حتّىقیمة بالحیاة وال انا قناعتي، 
ي ابھ ياذاتھا، إنھ الواحد طالما عینھ بھ إنھ كافي، والقناعة ھیي سعادة بحدمش ضروري یكون عنده شي للبرھجة، إنھ ر بفكّ 
ني بسمعش، بتضل بإدني كلمة امي، بقلھا انا ماما أ هللا، الحمداھا، إلّي عنا موجود مونا ایّ ي طالما إنھ ما بیرتاح. ھیدي علّ ابھ

من بیتي بقلھا ماما بجیب ھیك، بدك ھیك؟ بتقلّي الحمد هللا یا ماما، مثًال نحنا بدنا محتاجین ھیك؟ انا بنتھا بدقلّھا من الشغل او 
نا بطلع مرات كتیر ما بالقي عندھا فواكھة ما ي الكلمة، بحد ذاتھا، الحمدهللا البیت مالن، طیب ااالبیت مالن ما بدنا شي. ھ

 نتيإبالقي عندھا كذا ما بالقي عندھا كذا، بقلھا طب یا ماما، بتقلي الحمدهللا، ما نحنا مش حنموت بال ھیك. ھیدي بتخلیكي 
ي ن أكتر او بتعبّ لعیمن إنھ یكون بیتك مالن، شو ما، یعني في اشیا بتعبّي ا أكترتقتنعي إنھ في اشیا كتیر بالحیاة لھا اھمیة 

النفسیة أكتر. ھلّق بالنسبة لعالقتنا بالدین، إذا بدنا نرجع للدین، انا بقول، ربینا على إنھ الدین ھو االنسانیة ھّوي عطاء ھّوي 
محبة وتسامح. ھلّق بصلّي او ما بصلّي، بصوم أو ما بصوم انا بعتبر إنو ھولي شي خصوصیات، كل واحد بعبر فیھم 

بمارسھم بطریقتھ. طبًعا انا بشوف مالحظات، كانت موجودة، او كانت في إشیا موجودة او غیر موجودة، على بطریقتھ او 
سنة، ھلّق صارت موجودة، بس للبرھجة، او لـ. یعني مثًال من المظاھر  12و 10ا بالعمر ا كنّ ورمضان، لمّ  ءأیام عاشورا

ن، ، كأنھ االنسان مانو شایف أكل بحیاتھ. عم تروح ضیعاءقات بعاشوراالسیئة انا بعتبرھا، كمیات االكل إلّي بتنحط على الطر
عم تنكب وانا بوثّق إنھا عم تنكب، بینما في ناس تانیین بحاجة لدوا، بحاجة لعالج، بحاجة الكل طبیعي بشكل یومي، بعیًدا 

بس  كتیر بتتشجع تنزل وتاكل،الناس المحتاجة مش  حتّىیمكن فش حدا بیبقى جوعان، و ء، انا بقلك بعاشوراءعن عاشورا
یوم غیرھا الناس  350 ءوصل االكل لكل العالم، بس انت الزم تعرف في عندك غیر عاشورا ءیني قول إنھ بعاشوراإنھ خلّ 

 بحاجة إنھا تاكل وتعیش ودوا، انا بقول، ھیدي الكمیات إلّي بتنحط_____
 ري كیف كانت تصیر؟: ____بتتذكّ ]00:34:12[ن.ر. 



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
	

8	

مام الحسین، ینذكر فیھ كیف ھّوي قدوة، س عزاء بسیط، ینذكر فیھ شجاعة اإل، مجلءو.ف.ا.: كانت عاشورا -]00:34:13[
بعرف إنھ في ناس، ممكن إنھا تعمل ولیمة ما فتح ورزق، وایدھا  ،انا زم نتمثل فیھ. بینما ھلّق مثًال كیف اخالقیاتھ، كیف ال

 ؟ كأنما صارت_____-- ب نت مین عما --سرقة غاطسة وھیدا تناقض بـفكربال
 : ______صار في انفصام بین القیم والمظاھر.]00:34:50[ن.ر. 

: لیكي شو، اشعر انا، ھیدا شعور خاص، اشعر انا، إنھ اكثر االحیان في ناس بتروح على الجامع ]00:34:51[و.ف.ا. 
دا، او ح ذت فیھأ فة إنھ ھّوي سيء، او ھّوينھا تشعر بالذنب، إلنھ في شي عملتھ، وھیّي عاري، او بتعمل او بتعمل، أللتصلّ 

هللا یعینھ، انا بعمل واجباتي  شعر، ھیدا انا احساس عندي. ھلّق انا بقول كل انسان على دینھعملت شي سرقت فیھ حدا. أ
ا بدك منسانة وبقول إنھ نبینا محمد حثنا أول شي على االنسانیة، واالنسانیة یعني ھاي وال ممكن حدا یوصلھا یعني، قد كإ

قدر ول اي االنسانیة االخالق المحبة ھّوي ھنّي، انا بتمثل فیھن، بحتعلي وتتسامي وتطمحي، ما بتوصلي لھا، وبقول إنھ ھیّ 
ة بھیدا نسانأنا إ ساسن. یعني مثًال وحدة من الشغالت إنھ انا مجرد ما حس إنھ بالمسؤولیة، إنھاستطاعتي إنھ انا اشتغل على أ

بالمسؤولیة إنھ انا ما الزم ضلني مكتوفة االیدي، متل الكل، قدام الموضوع البیئي مثًال وبناء علیھ مثًال یت المجتمع، حسّ 
 انطلقت بموضوع_____

 ______كیف بلش اھتمامك بالمجال البیئي؟:]00:36:08[ن.ر. 
جقة بة والشغالت الوسخة والعو.ف.ا.: انا یعني بیلفتلي نظري كتیر األشیا، الشغالت إلّي نظیفة وإلّي مرت -]00:36:13[

ذي والشغالت المضرة، یعني من وقت بعید، ھلّق ھو لیكي إلّي بیربى بالكشاف وبیربى على انظمة وقوانین بتؤوالشغالت ل
وھیدا صح وھیدا غلط، وھیدا نظافة وھیدي ترتیب وھیدا. یعني نحنا مثًال بالكشاف كنا نمشي، نعمل خیم، ونعمل نمرق بین 

ھا ھي طریق. ما كان في بولیس، یوقفنا إنھ لیش مرقت ھیك وما مرقت ھیك، بس كان عنا شي براسنا یقول إنھ الحجارة كإن
نھ القانون شي بریّحنا، ولصالحنا. وصرنا نربى على ھاي الشغالت، ھّوي من لینا ان نمشي بنظام، عالقانون، ألنحنا ع

ھ من افكاره لبیمشي وبیشتغل على اساسھا وبیصیر یطور بحالھ. األشیا، ھون لما صاروا من عادتھ ومن تقالیده ومن قناعت
ھ نط علیھ الضوء أكتر، ألھلّق طبًعا الموضوع البیئي، موضوع إذا بدك أخد حق، ھلّق تطور أكتر او بمعنى صار مسلّ 

، وإذا قة وكیسصارت حیاتنا معقدة أكتر. یعني انا مثًال بتذكر إذا امي راحت تشتري لحمة كانت تشتري ھالحمة أوكي بور
ات الخضریات كلھا مع بعضھا، او بسلة او بشنطة. كانوا ینزلوا على سوق النبطیة، یاخدوا معن اشترت اغراض بتحط مرّ 

شنطة قماش، یجیبوا اغراضن فیھا وییجوا، ما حس إنھ امي عندھا علبة من ورا البیض، وعلبة من ورا الجبنة، وعلبة من 
ستیكیات. ھودي مثًال صاروا المنتجین لیشجعونا نشتري منتجاتن، صاروا البسكوتة، في احدى ورا اللبنة، وعلبة منھودي البل

خر ا علیھا ألوان وأشكال، وآوكرتونة ووحدة من برّ  [Sanita] البسكوتات مثًال مغلفة باربع غالفات وكرتونة وحدة سانیتا
علیّي.  صیروا عبءیع بفكھم وبكبھم وبصیروا زبالة، وبن ھیدول. برجن، انا دافعة حقّ شي انا بلحظة، إنھ انا عم اتكلف حقّ 

 لو اشیا كمالیة وما عم بتفیدنا، نشتریتھا ومنكركبھا ومنكبھا. یعني حتّىفنحنا عم نمشي ورا الناس إلّي عم تنتج ھیدي األشیا، 
في كتیر اشیا، مثًال واحد بیشتري كیلو خیار كیلو بندورة كیلو مقتة، كیلو لوبیة بقوم بحطن كیس كیس كیس نیلون، بیوصل 

اروا بعد شوي صاروا زبالة وصعلى البیت، بیشیلھم، ھول صاروا كیاس وصاروا زبالة، یعني انت استعملتھم خمس دقایق. و
عبء علیك. بالقبل ما كانت ھیدي مثًال موجودة، ھلّق صارت موجودة. بالقبل كانت مثًال، كل الظروف المحیطة بالموضوع 
البیئي اقل، یعني انتاجیة الزبالة إلّي كانت، كانت تكون اقل بكتیر بكتیر بكتیر. كانت مثًال عنّا الحقالت، یعني طلع عندھا 

، طلع عندھا قشور بطاطا، شویة تحطھم بالحقلة، او تعطیھم للدجاجات او شي. فكانت كمیات الزبالة اقل، فما كنا خضرة
نالحظ قدیش كان في ضرر بیئي، او ما كان في ازمة بیئیة، وكانت البیوت اقل، وكانت الحقالة أكتر، فما كنا نراقب ھیدا 

 الموضوع.
 ة، بتعتبري؟ إنھ ما كان في ثقافة االستھالك ھلقّد؟ : كان مرتبط بالقناع]00:39:37[ن.ر. 

: إیھ ھلّق انقلبت األمور. أول شي زاد عدد الناس، تاني شغلة صارت الناس كل شغلة بدھا تروح ]00:39:39[و.ف.ا. 
جع بتقلك، ربعد شوي إذا حملت ربطة خبز، إلّي ھي مغلفة بكیس، بت حتّىفة مرتین او تالتة، وتشتریھا، بتشرتیھا بعلبة مغلّ 

 حتّى، شیك، ھیك اجمل، وھیك أشیا، إنھ ھیك ارتب، وھیك احسنوإ حطّیلّي ایاه بكیس تاني. وصارت الناس تعقّد تصرفاتھا
والشوكوال المزین، وإلّي كمان بتتكلف علیھ الست، او صاحب البیت،  [souvenir]ال مواضیع مثًال إذا بدك، موضوع

بغذائھ او  [bebe]بال ما یكون إنھ ھّوي یستمتع بھودي المصاري یصرفن على ال جدید،[bebe]صاحب العیلة إلّي اجاه 
فھا للعالم، وبعد شوي نھا وضیّ االف اقل وحدة یزیّ  6-7[bonbonnière]  بوبونیرة شیا، صار یحطن حقبإبحفاضاتھ او 

لیات اھاي وحدة ھاي مثًال وحدة من الكم [souvenir]نحنا ناخدھا ونشیلھا ونكبھا. ما حدا بیحتفظ بكمیات كبیرة من السوفنیر
ھیدي العادة إلّي اكتسبت، كسبّتنا كمیات من النفایات  غلبتنا، "ھھییي! ما بعمل سوفونیر معقول!". مثًال، عم احكي كمثل

 في عنا مناسبات نحنا استحدثناھا او حطیناھا______ --كبیرة، عید میالد، او حفلة ما قبل حفلة العذوبیة او
 : منستوردھا لھیك لمجرد البھرجة.]00:41:06[ن.ر. 

ي عالمناسبات، كانت جارتنا عاملة ھریسة، اإذا بدك لما كان ینعمل الھریسة او ینعمل ھ حتّىإیھ مثًال : [00:41:07] و.ف.ا. 
ییھ لیھ بدي احمل جاط وروح، وجیب ھریسة، "كل وحدة تجیب طنجرتھا ویتجي او جاط من عندھا، ھلّق  یال قولو للجیران""
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مرض، وبس كبھا  100مرض. انا وعم باكل الھریسة عم بتسببلي  100، بروح بجیب علبة البالسیتك، إلّي بتسبب لي "أل أل
او انا كیف  ت عم فكر الناس شو بدھا تشوف فیّي.لي امراض أكتر. إنھ انا ما عم فكر بحالي، صربالزبالة بتسبب
تل. مش كل العالم بتفكر مثًال بالطریقة الصحیحة او قدام العالم كیف، وھیدا قاتلنا ق، او بریستیجي [prestige]البریستیج

ب العالم از، غنجوا حالكن. اغلزقا بالیوم، نزلت على صفحتي، قلتلن غنجوا حالكن وكلو آخر، ھاكي بالشو الصح إللي. یعني
لھ ك او بالبالستیك االبیض، إلّي ھّويالسلوفون  --السلفون من ھیدول عم تاكل بصحون البالستیك، شوربا، واكل سخن،

 مراض_________أ
 اسھل واقل جلي. یمكن بیعتبروه :______]00:42:18[ن.ر. 

، وخدي نص ساعة، خدي ساعة ورجعي قعد ارغل" طب خلصيانا بدي إجلي بدي خلص وأ: إنھ "]00:42:25[و.ف.ا. 
ا ي إنھ الناس، أل نحنفي صحة والدك على المحك، او صحة عیلتك على المحك. فبتحسّ جلي، وخلي صحتك وصحة والدك، إ

 رایحین نتبضع لرمضان، بجیبولك ھالصحون والشوك كلھ كلھ بالستیك بالستیك، یعني في اختالف____
 : ___في ثقافة غلط.]00:42:46[ن.ر. 

 ي عم تنكبّ مور إلّي ھیّ دت أمرقت علینا. وھیدي زوّ : اختالف بعادات وتقالید ھیدي الشغالت إلّي ]00:42:47[و.ف.ا. 
، صارت فوق حدھا، وصارت كمیات [over]بالطبیعة، وإلّي نحنا صرنا ھلّق عم نقدر نلمسھا أكتر، إنھ صارت زیادة 

كلة الماي، طبًعا انا بدي ھون بدي اذكر، المش [gallons] غالناتالزبالة عم تكون كبیرة كتیر. االقفاص البالستیك، او 
 بالغالنات وقناني الماي، ھو عدم توفر الماي النظیفة______

 ا قبل نشرب من الحنفیة.: ______كنّ ]00:43:19[ن.ر. 
ضاتنا اینا فیھ كروشنا وحفة، وطبًعا كان النھر نظیف، ونحنا لوثناه، كبّ ا قبل نشرب من الحنفیّ : كنّ ]00:43:20[و.ف.ا. 

ین من النھر، والمسؤول شوي، انت شوي، وغیره شوي. لوثنا نھرنا، معش قادرین نشربوزباالتنا، كلھ بروح على النھر انا 
قناني الماي. فصرنا عم نكدس كمان كمیات ھائلة من  اینا نستعیض عنن بشو، إنھ یابا جیبوین عنا، فاضطرّ عنا مش سائل
ثًال عدم اھتمام الدولة مثًال لنقول بموضوع موضوع م حتّىشكالھا. ي الماي، على أنواعھا وأحجامھا وأي قنانالزبالة إلّي ھیّ 

الكھربا خلتنا مثًال إنھ نرضخ إنھ في موتیرات الكھرباء وملوثات الھواء تاعیلھا والموتیرات. فصار موضوع التلوث صار 
لكمیات  لحدّ ااألشیا إلّي نحنا عم نعملھا عم تزید كمیات الزبالة، یعني صرنا نحنا منتجین زیادة عن  كلبارز أكتر إلنھ صارت 

دد سكانھا ا تمرقي ببلد عھ لمّ ا مشكلة عم تتفاقم، والزم یفكر الواحد بالحل، وأكتر إنّ ني شوف إنھ صار في عنّ الزبالة، ھیدا خّال 
كیاس البیضا عت كمیات الزبالة باأل، تجمّ 2016زمة بالـ اي األكبیر متل كفرّمان وتالقي كمیات، متل ما مرق لبنان بھ

 و و و____ CNNحطوھا على  المشھورة وإلّي
 ي ھیك فجأة ظھرت.: ____ھیّ ]00:44:45[ن.ر. 

عدم مسؤولیة الناس إلّي  حتّىبموضوع الزبالة وال تصریفھا و : ھیدي نتیجة إنھ ما في حدا عم یھتمّ ]00:44:46[و.ف.ا. 
سّكروا المعمل،  لي أكتر، اختلفوا،عبیطلھن لیكونوا مسؤولین، اختلفوا إنھ انت بیطلعلك حصة بالمعمل أكتر، او انا نانحنا انتخب

 ي مسترسلین. ونحنا غارقین بالمشكلة وبعدھا ماشیة، بناءً ونا نغرق بالزبالة وبعدنا غرقانین. ونحنا ساكتین عنھن، وھنِّ وخلّ 
 ضیعاوي متل ما بیقولوا. خاص، حلّ  ضیعة یمكن تشوف إنھ وهللا بعمل حلّ  علیھ، صارت كلّ 

 ھ صار الزم یصیر في شي؟ى انخلق الوعي عندك، إنّ : ایمت]00:45:26[ن.ر. 
یوم بكفرّمان الزبالة ما انقامت نھائیًا، صرنا  20، یعني مرق شي 2016: بالظبط بالظبط بأزمة ال ]00:45:29[و.ف.ا. 

ص، قنحنا ورایحین ونحنا وجایین الزبالة على مداخل البیوت، على جناب الطرقات، ضھر منھا الدود، والبرغش ودبان وع
ي اعمل شي لي على الخاص، إنھ انا بدّ إلوكانت شتا، وطبًعا صار روایح وإلّي بدك إیاه. صار إنھ التواصل مع صدیقات 

 ي اعملھ شي خاص.لو بدّ  حتّىبخصوص ھیدا الموضوع 
 و؟أ : صدیقات من الحي]00:46:11[ن.ر. 

تحرك، بدي اطلع عند الدكتورة زینب مقلد، اسألھا، الدكتورة ي اعمل اي : إیھ رفقة، قلتلھم انا قبل ما بدّ ]00:46:12[و.ف.ا. 
 -----زینب ھیّي

 فتي علیھا؟: كیف تعرّ ]00:46:21[ن.ر. 
المجھود  ر: الدكتورة زینب ھیّي أستاذتي، ھیي كانت استاذتي بالثانویة. حدا انا بحبھ كتیر وبحترمھ وبقدّ ]00:46:22[و.ف.ا. 

نحكیھ نقطة ببحر العطاءات لقامت فیھا. فقصدتھا وقلتلھا، واخدت منھا موعد وقلتلھا نحنا إلّي بتعملھ، ونحنا ما یعني إلّي م
بدنا نستشیرك بھالشغلة، وقمنا طلعنا وحكینا، كیفت فینا، "برافوا علیكن وانا یعني ھلّق بحس إنھ انا البذرة إلّي انا زرعتھا 

 بعدوا السیاسة واشتغلوا بیئة"______أمر، "ل األ، وأوعم تنتج وعم تكبر". عطتنا نصائح وإنھ كیف الزم نبلشّ 
 ----: _____ما تدخلوا]00:47:08[ن.ر. 

: إیھ. یعني ما تكونوا طرف سیاسي، إلنھ بس تكوني مع طرف سیاسي یعني صار الطرف التاني بدو ]00:47:09[و.ف.ا. 
تصیر تعمل بتمثلیھ، في ناس ب إنتيل طرف سیاسي غیر إلّي مقتنعة معي بالمشروع، بس انا بمثّ  إنتيلو مثًال  حتّىیحاربك، 

على ھیك، إنھ ھاي النصیحة، قلنا ما بدنا ننخرط وال مع اي جمعیة  لو ضد مصلحتھا، فقمنا نحنا بناءً  حتّىبالنكاوي مش إنھ و
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بعثیین،  حتّى، او نھ كلھ توجھ سیاسي، او حزب هللا، او حزب شیوعي، او حركةش من جمعیة موجودة، ألودة، او نبلّ موج
 عالن خاص علىا كتیر جمعیات. مھم قلنا منعمل نحنا جمعیة بیئة محض، ولكن رح نعلن، قلت انا منعمل ااو المھم، في عنّ 

ساعات  4-3یت على صفحتي، خالل ینا حطّ ، من یحب االلتحاق او شایف رؤیة ما، او شي.  حطّ صفحتي على الفایسبوك
 إلّي انا عاملتھ وإنھ نحنا مع ونلتقي ونعمل على______  [post]للبوست  [Share]یروحدة عاملین ش 100صار فیھ شي 

 : ______من كفرّمان.]00:48:26[ن.ر. 
ن الحزب مِ : من كفرّمان، عملنا لقاء المھم تحدثنا، الحلو بإلّي صار ھون، إنھ اجت إلّي من الحركة ولِ ]00:48:27[و.ف.ا. 

 ومن الـ_______
 طراف.ة أ______من عدّ  :]00:48:42[ن.ر. 

لحزب ي مع اا ھون منّ انا مثًال سیاسیً  إنّھ: كانوا جامعین بطریقة مش طبیعیة، قلتلھم انا، طبًعا، في شي ]00:48:43[و.ف.ا. 
تحب لّي بعن السیاسة، انا بدي اشتغل شي بیئي، إ اوال مع الحركة، وانا اھلي معروفین إنھن شیوعیة. قلت لھن انا بعیدً 

موضوع البیئة  يإلّي ھوّ  3-2-1یت تقول أل مش ھیك، ھدفنا بیئي. االمر ید وبس تالقیني شدّ إید بإمعي تواكب، وتكون 
خطة منشتغل فیھا سوا، وإلّي عنده plan وموضوع النفایات ونفوت بمشروع فرز، ونفرض على الضیعة كلھا، ومنعمل 

ا بین م ي نستقطب الناس لناحیتنا. فصرنا نشتغل علىیھا تنتشر، وكیف منخلّ كار بیطرحھا وكیف منعززھا، وكیف منخلّ اف
صبیة. بلشنا كلنا نسحب  100ا ، كنّ 100ا وبین ھیك، خالل فترة كتیر وجیزة كنّ  ،ب، بین لقاءات یومیة بین واتس آبوكیسف

اختصاصیین بیئیین، وال منعرف شو مخاطر ھاي، او شو  نحنا منّنا ي،معلومات عن االنترنت، شو یعني بیئة، شو یعن
نا شحسنات ھاي، او شي، او كیف منعمل. صرنا نستشیر الناس الخبراء بھیدي األشیا، ونجّمع معلومات، وبنفس الوقت بلّ 

ك او ن كانت بالسیتك او تناألشیا العضویة لحال وكل األشیا ا كلّ  نا ببیتھا تعمل فرز من المصدر. صرنا نحطّ كل وحدة منّ 
ھیدا ب ما یجي علینا برغش ودبان وھیك، ووجود االزمة وطرحنا للحلّ  حتّىكارتون، البالستیك والتنك والقزاز نغسلھ، 

الشكل، في ناس كتیر كانت یمكن مش مركزة، إنھ وهللا إیھھ في حل، صارت تساندنا، فانطلق المشروع على راس السنة 
 ع عند بیت، بیت صدیقتنا_____بیت عم نفرز، وكانت الكمیات تتجمّ  400ا، صرنا فوق تة، كنّ تقریبًا، لحد شھر تال

 كانت الكمیات تتصّمد بمكان واحد؟______: ]00:50:59[ن.ر. 
نا مقتنعة ا یھوكك أوحدة، في ناس بتقلّ  بیت كلّ  ام كلّ ا صاروا كتار قدّ ا نجّمع ببیوتنا وبعدین لمّ : إیھ كنّ ]00:51:00[و.ف.ا. 

راتنا لن. فصرنا نعمل سیایش اتحمّ ي حطھن، بتحملن جمعة بس أكتر من جمعة ما فیّ بالفكرة، بس انا عندي اشكالیة وین بدّ 
ل بالدكتورة صالخاصة انا وصدیقاتي نجمع ھیدي الكمیات بالجنینة عند صدیقتنا، جنینتھا في امكانیة استخدامھا. نرجع نتّ 

 الجمعیة یاخدھم و______ [pick-up]بیكابلنا ا بعتیھزینب ونقلّ 
 :______ كیف كنتوا تفرزوھن؟ إنھ في نفایات عضویة مثًال؟]00:51:33[ن.ر. 

ست عم نشتغل، كلنا ببیتنا ببیتنا نشتغل على الفرز،  100ا : ما كان حدا یجبلنا نفایات عضویة. نحنا كنّ ]00:51:35[و.ف.ا. 
یھن على ك شي، بس یعني بتحطّ لین، یعني ما بدّ خد مغسّ جارتي تآن، یعني انا آخد الفرزات من عندي مغّسلی

ة ھلّق منشتغل على الفرز من المصدر وبتقعدي حدھن وال ریحة وال شي وال وسخ وال شي، وبعدنا لحدیّ   [Veranda]البرندة
ما  انت فیكي قبل ي كل شي لحال،یلك مضطرة تجیبي زبالة مخبوصة كلھا ببعضھا وتقعدي تشمنّ  إنتيھم، إنھ ي أوھوّ 

الفرز  ي اساسات، إلنھ ھیّ تخبصیھم، انت بالبیت عم تخبصیھن ك ست، نحنا لعبنا على ھیدا االساس، تواصلنا مع الستّ 
ربھم على مركز الفرز، صاروا معّربین. إذا بدنا نرجع نع إنتيبالبیت، صرنا نعمل على إنھ كل شي بالبیت ینفرز. فبتروحي 

لكمیات ا صارت تشوف دكتورة زینب ااس اكبر، مش بالكیاس الصغیرة. وانطلقت الفكرة، وبعدین لمّ إنھ بس لنقدر نحطھم بكی
تطلعي لعندي ي استفید؟ قالتلي "بتلي، قالتلي "صار فیكن انتو تستفیدوا من وراھن"، یا عمي كیف بدّ إلّي عم تطلع لعندھا، دقّ 

، في البضاعة، وكیف شو شو شو. صار بدنا نستأجر محلّ صرّ اسماء، كیف بت [list] لیستةك؟". طلعنا، كمان عطتني بقلّ 
لو نحنا بین بعض دفعنا اجار شي خلینا نشوف  حتّىبدھا كلفة، مین بدو یدعمك؟ قلنا تشاورنا بین بعض، قال  طیب ھاي

عندك  ت، فيیجارات المحل؟ رحنا عند شخص، عنده بنایات وھیك اشیا. سألناه، نحنا عنا نیة إنھ نستأجر عندك محالإقدیش 
ارض؟ قال في كتیر وبأكتر من مكان. انتو شو بدكن محل شو، قلنا لھ، شو بدكن تفتحوا؟ قلنا لھ، إلّي بدنا نفتحھ شوي غریب، 

 قال شو؟ قلنالھ بدنا نعمل ھیك ھیك، "بتجننھ انتو!".
 ه رّحب فیكن.: آ]00:53:34[ن.ر. 

سنین مستخدمین ھول المحالت، وما منعطیھ وال  3ة ھلّق صرنا لحدیّ ین، عطانا محلّ  ".بتجننھ انتو!": ]00:53:35[و.ف.ا. 
ل ما انتو قدكن. مت یاخد وال فرنك، وبقول متل ما انتو بتحبو كفرّمان، انا عدنان علي احمد بحب كفرّمان ع بیقبلفرنك، وما 

، ول المحالتلوال وجوده واعطاءه لھ عدنان عم تساھموا انا بدي ساھم. فكانت ھیدي متل ما بیقولوا، السندة االساسیة، الحاج
عن بھیدي المحالت، واجھتنا صعوبات. أول مركز، أول محل اعطانا نحنا ما منقدر نمشي. فجّمعنا ھیدول ال، صرنا نجمّ 

ك "اه بدّ  .زبالة" ایاه، عملولنا مشكل طویل عریض، "إیھ بدكن تجیبوا الزبالة لعنّا!". "یا حبیبي یا قلبي، فرز ھیدول مش
سمعني اي، انت لك یا خیّ "رجال، منعونا نرجع نحط الفرز.  3!". قام الدنیا جّمع اھل البنایات إلّي حوالیھ كلھن، إنتيعیني تقن

ي جارك عنده معمل حلو قبالنا، قِبل إلنھ شاف، ونحنا منحط معقمات شو عم بحكي، نزال شوف، وشم وإذا فیھ شي، یا خیّ 
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ء یقلّي "تس ل!".ال جرادین وال شي، وال صراصیر إلنھ كلھ مغّسل! كلھ یا خیي مغسّ ي، ال فیران وومنحط ادویة وما منخلّ 
بدك تعملي، بكرا بدك تجیبي النفایات العضویة". ال حول وال قوة، كانش یقنع، تّركونا  سء تسء ما تحكیني شو انا ما بعرفت

عم تعملي  يإنت. اقتنعنا بھیك. وطبًعا بتروحي یلھ"عن الشر وغنّ  بعدي"المكان، قام الحاج عدنان عطانا بمكان تاني، وقال شو 
 عملیات توعیة بالبیوت، صرنا ننطلق بعملیات توعیة بالبیوت.

 : صرتوا تفوتوا عالبیوت.]00:55:19[ن.ر. 
: مھم. نعمل مثًال عصرونیة نعزمھم لعندي لعند جارتي نعزمھم عند رفیقتي، مثًال رفیقتي قاعدة بالحي ]00:55:20[و.ف.ا. 

على كذا، نروح لعندن ونحكیھن إنھ [cake] الكیكالتاني، بتقلھن للجیران انا الیوم عازمتكن على قھوة، على الشاي على 
 لوھیدي حیاتنا وھیدا سرطانیات وھیدي ھیك، ناس تتقبّ  لیكو القصة ھیك غلط والقصة ھیك صح، وھیدي مصلحة والدنا،

 نا______خصني أ ي البلدیة، شوي عنّ ك حلّ وتشتغل وتواكب وتتابع وناس تقلّ 
 ".: ____"شو واقفة علیّي]00:55:51[ن.ر. 

ة"، ولك یا الف بالسنة على المسقفیات تصطفل تشیل الزبال 75: "البلدیة مسؤولة ما انا عم اعطیھا ]00:55:52[و.ف.ا. 
تنا. ما عندھن ھیدا عمي ھیّي عم تشیلھن للزبالة، بس انت عارف وین عم تحطھن عم تطمرھن بالجبل، او عم ینحطوا بمیّ 

ك إنھ انا ما خصني ما دخلني، وفي ناس كانت متفاعلة معنا الوعي. یعني بمجرد ما إنھ الزبالة راحت من بیتھا للوحدة، بتقلّ 
لنا ایاھن. یشترولنا ویجبو ،مثًال في ناس مثًال قالت انا كل وقت بدكن كیاس كبار للفرز انا مستعدةمتل الحاج عدنان، یعني 

ز ولة كبیرة للفرامصاري ما مناخد إذا بدك شي عیني تقدم. یعني جبنا ط ھأكتر من حدن عرض علینا مساعدات مادیة، نقلّ 
نعلّم العالم إنھ بس تروحي على السوبرماركت، خدي كیس  وعملناھا وجبنا كیاس وعملناھن، مرة عملنا كیاس قماش وصرنا

، منعمل یسبوك كمانحتّى عملنا صفحة على الفرجعي خدیھ وجیبي غراضك فیھ. عملنا أكتر، اقماش وجیبي غراضك فیھ، و
عدین صبیة حمالت توعیة، متل ما عم نحكي لقاءات ندوات، ب 60علیھا ارشادات بشكل یومي. إیھ، اشتغلنا یعني حوالي 

معنا ساعدتنا جمعیتین وحدة منھن عملنا نحنا وایاھن دورات تدریبیة  اجي جمعیات اجنبیة یساعدوا، یعني یطرحویصار ی
، اعلى كیف یمكننا نحول ھیدي المواد لتحف لشي للزینة دورة اشغال یدویة، عملنا من وراھا معرض، واشیا رائعة تمامً 

وتزیین بالحراتیق الصغیرة بتصیري  ]decoupage[تغل بالقزاز، وبیعمل علیھ ا أكتر من صبیة مبدعین، شي بیشیعني عنّ 
و مثًال إلّي بیتبقوا من ا تریاتى من ا مثًال صدیقتنا بتشتغل بالخشب وما تبقّ ي زینة. او عنّ یھا ببیتك یعني بتستخدمیھا وھیّ تحطّ 

. وحدة اتاني، عملوا افكار رائعة رائعة رائعة جدً بشكل   [lampadaire]االرغیلة، مع إلّي بیتبقوا من التریات، تعمل منھ
مع  [lampadaire]مع القزازة تعول الـ  [lampadaire]مع الـ  منھن ھیدي، ھیدي مثًال لیكي شو، ھیدي نص ارغیلة

 وا وكل شي واشكال متلھ رائعة.القزازة تبع التریا، ركبتھن ببعضھن توصیل ببعضھن بضوّ 
 بیطلع افكار عظیمة من وال شي.: عنجد شو ]00:58:37[ن.ر. 

یني ص وحطینا علیھا زینة، بتحطیھا لتزبجنفی: مثًال علبة الشامبو، ھاي علبة شامبو قصیناھا ولفیناھا ]00:58:38[و.ف.ا. 
بیتك، او على طأولة المكتب او شي. عملنا شي متلھا لالقالم، یعني افكار أفكار. عملنا معرضین، كل معرض طبًعا یمرق 

س كتیر ویمضولنا ویثنوا على العمل إلّي عم نشتغلھ، صرنا نحأول نسلط الفكرة إنھ انت فیك تفرز وتخفف انتاجیة علیھ نا
ق من في عنا صبیة صار مصدر رز حتّىالبیت. فیك انت تستخدم ھیدي الشغلة، ھیدي المفروزات باشیا تانیة بتفید، او 

األشیا لو ما قدرت تصنعھا بطریقة تانیة، لما انت عم ترجع تبیعھا  ھیدي حتّىصناعة ھیدي األشیا. الشغلة التالتة، انت 
لصاحب للي عنده تنك او إلّي عنده بالستیك، او یلّي عنده ھیك، انت سببت، یعني عم تعطي رزقة لھو الناس یكفوا حیاتھن 

 وحیاة والدھن، ویكونوا مش محتاجین او مادین ایدھن او العوز.
 عامل بالجنوب بتستقبل بالستیكات؟: في ھون م]00:59:49[ن.ر. 

صیروا، یعني في متل ی، ب[domain]طبًعا فیھ، وكتیر. یعني بمجرد ما تفوتي بالدومان ممم ممم،  :]00:59:52[و.ف.ا. 
ني حقق مصاري، بقول طالما إنھ عم یاخدھن إ قل، كوني بشتغل بھدف بیئي، مش ھدفياألإذا بدك، بس عل  ھايا لمافیا

حققنا الھدف، او  [it’s ok]إلّي معاش ھیك، لفازات ورد او القفاص للخضرة،  على معمل یحولوھن من البالستیك المكسر
تعملي عم  یدي عاملة بھیدا المصنع، شغلتي ھیدا الزلمة إلّي اشتراھن، وشغلتي إلّي باعن، بتصیريتي ألتي زبالة وشغلّ إنھ، قلّ 

و انا إنھ ھ ول یشدّ احركة اقتصادیة شوي، وھیك اشیا یعني. ما وصلوا لحل انا برأیي إلنھ كل شي كل طرف سیاسي عم یح
یابا صاحب الحل، او إذا حققنا، یعني إذا مش ھّوي صاحب الحل او مش صاحب الحل، الي نسبة أكتر او الك نسبة أكتر، او 

 أسھ.انت بتر وّال انا برأس ھیدا المركز، 
 بالكفور. كانوا بدھن یعملوه : متل المعمل إلّي]01:00:58[ن.ر. 

منا على مشروع مع نحنا انحرمنا قدّ  حتّىر بسبب ھیدا السبب وبعده، تسكّ ا: ھّوي كان موجود، ولكن ]01:00:59[و.ف.ا. 
نا، لجایبھا وما عم تشتغل، قالو االوروبياالتحاد األوروبي، انحرمنا من معدات للفرز علیھ إلنھ في معدات موجودة واالتحاد 

 عملوا شي غیر.اغل، یعني حطینا مصاري على الفاضي، تشتصیر متل ھیدي ما عم تبدكن تاخدو معدات وبدھا 
 حاسب مثًال؟یما في محاسبة؟ ما في حدا ب: ]01:01:24[ن.ر. 

 حنا عنا____ش حدا متّزلم لحدا بتحاسب الناس، ن: ممم، بس یصیر ماع]01:01:28[و.ف.ا. 
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 القي فرص شغل للشباب؟یل ھیدا المعمل، قدیھ بشتغ: _______مثًال لو ا]01:01:35[ن.ر. 
طریقة لك ضغط زبالة بتاني شغلة بخفف صیر في فرص شغل للناس إلّي قاعدة بال شغل.ی: أول شي ب]01:01:41[و.ف.ا. 

قة، المھم فوتوا بالزواریب الضیقة والمصالح الضییي ب، ھنّ عم تعمل لبلدك ال تعمل، یعني إنھ، أل إنتيمش طبیعیة. تاني شغلة 
 خر ھم من ھمومھن.ن الضیقة تتحقق والمصلحة العامة آمصالحھ

 : من فترة قلیلة قال عم یعملوا تشجیر او شي ھونیك؟ وحدا صّور كوارث.]01:02:03[ن.ر. 
أة قول إنھ یمكن انا امریقني وبوش یصدّ إلّي ما بدّ  حتّى حتّى: تسئ تسئ تسئ .كوارث، كوارث كوارث ]01:02:10[و.ف.ا. 

یّي سیاسیة، اش ھلّقد. والمواضیع ھق نظره یعني بدّ صدّ یجي یشوف، بس یشوف بیقول إنھ بیمتحاملة علیھن للسیاسیین، في ی
تغل حوالي م نشي عقلّ بس الواحد، بس الناس تترك إنھ انا، یعني لیكي نحنا مش نحنا عم نشتغل بیئة، ونحنا حوالي، ھلّق ب

طیاف السیاسیة، ملبكینن. إنھ "معقول في ناس بعدھا عم تشتغل ھیك لوجھ هللا، معقول مش تابعین ست، ومن كل األ 20
ندیة ماع من االجتماعات بالجمعیات واألخر شي وصلنا لمرحلة، انا باجتآ ؟".--لحدا، مین دافشن مین عم یقبضھن، مین عم

ھا ابن الحزب قمة بكفرّمان بیتنشّ ت المساندة اسم هللا عظیمة من البلدیة، قلتھن، یابا الزبالة لمكوّ بقلب البلدیة إلنھ كمان كان
وابن الحركة وابن الشیوعیین وابن الیساري وابن المستقل، وإلّي ما خصوش بشي. كلنا كلنا متضررین منھا، انا إذا بشوف 

نا عم بطرح ا  تعا خلصني.یّال  واقولی، باقولویب الطبل متل ما بصني من مشكلة موجودة عندي، ضّراخلّ یضّراب الطبل جایي 
لتكتالت ا نسانة موجودة بكفرّمان، منھ عمل سیاسي، ونحنا صبایا عم نشتغل بالبیئة، وانتو شایفین إنھ نحنا من كلّ علیكن حل كإ

ین تابعین یقول لمالمشكلة، كل واحد منكن بونا نتخلص من كن عمل بیئي، خلّ السیاسیة، یعني نحنا من كل االطیاف. وعم نقلّ 
ل خالف العقیخالف االخالق، وال بیخالف الدین، وال بیص، وال إلّي عم نعملھ ال بنا، ال معنا بارودة عم نقوّ ین منّ وخایف

ق ھ شو العائإنھ عم تشتغلوا شي صح"، قلتلّ  %100 "إیھقالوا  والمنطق. عم نعمل شي صح، وكلكن الزم تشھدوا إنھ صح،
ي ااید ع ھالمشكل منحلّھ. ھ 100ما تمدوا ایدكن، إذا اید وحدة عندھا مشكل كبیر، ما بتقدر تحلھ لحالھا. بس إذا نحنا تكاتفنا 

لھ إنھ ھّوي حل المشكل؟ انت، إیھ ال بدناش نحل. فالشخصنة بالمواضیع بتروح ح یطلعینا كلنا اید؟ مین زمتنا، إذا نحنا مدّ أ
دو، اخر شي في حدا حیستفید، ال ال لیش بدیش ساعده، انت مش عم تساعده الو، نحنا عم نحل مشكلة ھیك، إنھ طالما إلّي ب

 ي ما عم یشوفوا ھیك، والموضوع ھیّي مواضیع محض سیاسیة.عامة، ما ال بس ھنّ 
 : القیتي معارضة یعني؟]01:04:59[ن.ر. 

 : طبًعا.]01:05:00[و.ف.ا. 
 مثًال؟: جّربوا یوقفوكن ]01:05:01[ن.ر. 

، یعني إذا عملوا لقاء، ما، ما وقفتش على اللقاءات، یعني إنھ "شو بھن ھول، شو عم یركت: محاربة ]01:05:02[و.ف.ا. 
"اسا یومین تالتة وبیزھقوا، ھولي إلّي  فیھ"، ھیدي اقل كلمات انقالت علینا. ایعملوا، شو خوت؟ شو ھالمشروع إلّي فاتو

ارین، ي التالتة، محتانا سنتین وھلعملوا دعایات وعملوا فبركات وعملوا، ھلّق نحنا صر داعمینن بعد شوي ببطلوا"، یعني
 ؟!مر إنھ، معقول وهللا عنجد ھول الجماعة عندن قناعةعم یستشكلوا أي ي ھودي كیف ماشیین بعدن؟ ھنّ یا عمّ 
 : ما لمسوا الفرق؟]01:05:47[ن.ر. 

عد سنة ونص من الشغل واغلب العالم معارضة، رجعت ازمة الزبالة مرة : مبال، مبال، فیكي تقولي، ب]01:05:48[و.ف.ا. 
تانیة. وكانت بالصیف على الطرقات، دعوا لمظاھرات، لشي ضد البلدیة، وشي ضد، بدھن یولعوا دوالیب. نحنا عنا نشاط 

رز نروح نجّمع كل شي فع بسیاراتنا، من اصحابنا من رفقاتنا مطیشرین، یوم والتاني مننزل عمركز الفرز، شو منجمّ  كلّ 
والت، نحط البالستیك القاسي لحال، والبالستیك الطري لحال والتنك لحال، ھیك إلنھ اھ بھیدا المركز ونفرشھ على الطونحطّ 

عشرین ست نتناوب إلّي تحضر وإلّي ما تحضر، وإلّي،  واليا حنشتغل ساعتین او تالتة عمل تتطوعي، كنّ  .ھیك بینباعوا
ا مالقیین معنا، نحن اجوینتو بدكن تإ لھن ال، قلتي عم یتظاھروا قدامنا ونحنا، "شو بدكنش تیجوا معنا؟"ھنّ محل بعضنا،  نحلّ 

ن بس لھ، قالوا، بعتوا وراي قلتلھ "انا بطلب مساعدتكقلت الحل انتو ما لقیتوا الحل، شوفو شو بدكن تعملوا". صاروا یتحدثوا،
 . قالوا إیھ، عملت رجعت"إلّي نحنا عم نعملوا، بدكن یال، منشتغل كل الضیعةبدكن تلتزموا، نحنا القینا الحل. الحل ھو 

. بس عملنا جوالت بقلب %5ندیة وكلھ، وصار في متطوعین سجلت اسماءھا، نزل منھن اجتماع البلدیة، وجمعیات وأ
ت البلدیة اس، تبنّ ، وصاروا یوزعوا كی [stickers]ستیكرزاتطبعوا  ، [brochures]بروشوراتكفرّمان كلھا، طبعوا 

بیت، ضرب الرقم خالل خالل شھرین، ما نلّحق  2000بیت صرنا بالـ  600 -500مشروعنا. صار العدد بدل ما یكون بالـ 
قعدات ولقاءات، وھیدا عملّي ھیك، وھیدا عملّي ھیك، وبروشورات وتوزیع واشیا كتیر. واجانا دعم وزعنا برامیل على 

كنا بلشنا فرز من االساس األساس. كمان توزیع البرامیل عمل ردة فعل بالضیعة، صارت  بیت إلّي نحنا 600بیت او  500
إلّي مش متشجعة تتشجع، صاروا "یي ما اجوا صوبنا، لیش ما جیتوا صوبنا؟"، یدقولنا، كانوا بالقبل، إنھ في ناس مثًال أول 

ایحة إنتي رفتحوا الباب. انت منك عم تطلبي منھن، ، ما یإنتيي على الباب، یطلعوا من الناضور، إذا ما بلشنا عنجد، دقّ 
 ا، نحنا راح نعملكن قعدة قعدة معنّ علوو! لیھ ما عم تجوا تعوا لا یفتحوا الباب، بعدین، "ألھن شي توعوي وخلص. متعملی

روا الناس بیكت یتسابقوا مین بدوا، صرنا نحس بوقت إنھ لما الشغلة بتنجح ". صارواوحدة ناطرینكن تعوا! 20جیراننا، نحنا 
بًعا البلدیة وعدت ط توعیة. ع المشروع، صرنا، یشتغلواإنھ نحنا عملنا. قولي نحنا ھدفنا یقلّ  اإلّي بدھن یوقفوا بالصورة ویقولو
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إنھ بدھا تجیب مثًال مكبس وتك تك، كنا نحنا عم نشتغل مع جمعیة اجنبیة تعطینا، تفركش المشروع على اخر لحظة، ال عرفنا 
صرلنا أكتر من سنة، نحنا ناطرین البلدیة  .نا. قالت البلدیة خلص ما نحنا نحنا منجیبعرفنا، راحوا المعدات منّ سیاسة ال 

لتجیب، وصار الناس إلّي كانت عم تفرز، اغلبھا إنھ مش عم ییجوا الفرز، او عم یجیوا تبع البلدیة العادي یاخدھن، فبال ما 
 یعني صار في مد وجزر فیھا.افرز، خلص، في بعض الناس إذا بدك بطلت. 

 ؟ يسست جمعیة، وجمعیة بیئیة بشكل خاص، یعني شو بتحسّ مرأة أكحدا كا إنتي: شو ھیّي المشاكل [01:09:42]ن.ر. 
 وعملتي جمعیة وھیك، الناس ھیك إنھ شي جدید إذا بدك. : أول شغلة بمجرد ما انك تكوني ستّ [01:09:50]و.ف.ا. 

 على محمل الجد؟اخد : بتتّ [01:10:02]ن.ر. 
، رت، ویعني مثًال ثنت وقدّ بعدین في ناس وقفت وأو.ف.ا.: لیكي بالفترة األولى، أل، ما تمت اتخاذھا. بس  -[01:02:04]

 مثًال شي من الناحیة االعالمیة او من الناحیة مثًال___ حتّى
 خدتوا علم وخبر ما ھیك؟أن.ر.:  -[01:10:19]

ساسیین الحضور كجمعیة یعتبرونا من الناس األفي ناس صاروا یعني  حتّىوخبر، و : إیھ اخدنا علم[01:10:21]و.ف.ا. 
ممثلة بكفرّمان والھا مكانتھا ویستشیروا برأینا، او مثًال منتمنى نعمل نحنا وایاكن مشروع، او مثًال، او الیوم داعیینكن بدنا 

 نكرمكن__
 : صرتوا تشبكوا مع جمعیات تانیة یعني.[01:10:43]ن.ر. 

: إیھ صرنا نعمل عملیات تشبیك، ونعمل عملنا أكتر من لقاءات وندوات عامة، نشرح عن ھیدي [01:10:44]ف.ا. و.
حلقات مع أكتر من جمعیة، یعني عملیات  5-4االھداف، نجیب دكاترة او اختصاصیین بھیدا المجال، ونوّعي. إیھ عملنا شي 

نا شو عم ع فینا بس، نحن مرق شي سنة ونص كانت الناس عم تتطلّ قنا، أكتر شي، عم قلك بعد كامتل ما عم تتفضلي. فنسّ 
نشتغل، وتراقب، ومش قبالنة كتیر، وبعدین انخرطت بالمواضیع. في ناس ھلّق من اسبوعین لورا، رحنا على السوبرماركات 

ماش، ونقلھا بكیس القیلھا غراضھا نا كیاس قماش على كل الناس إلّي بتفوت على السوبرماركت ببالش. صرنا یعني نعبّ وزعّ 
دنا نخفف جي ترجعي تتسوقي فیھ مرة تانیة ومرة تالتة إلنھ بییھ بسیارتك وبس تجي، تحطّ یمنتمنى علیكي إنھ بكرا بس بدك ت

أثرت لو رقم بسیط، إیھ ت حتّىكیاس نیلون، كیاس بالستیك، كمان ھیدي الفكرة. صرنا عم نلمس إنھ في بعض االشخاص 
 نكمل، بمعنى كإنھ لمسنا الوعي عندھن، إنھ إلّي نحنا عم نحاول نزرعھ. حتّىشتغل ھیك. لوصارت تاخد كیاسھا وت

 : المعرض بتعملوه كل سنة؟[01:12:07]ن.ر. 
 : إیھ، عم نعمل المعرض كل سنة____[01:12:09]و.ف.ا. 

 : شو بتعملوا بعض أنشطة؟[01:12:12]ن.ر. 
زرعناھا، صرنا نجیب علب  نحناحد على عید االم، وزعنا فیھ ورود : عملنا مرتین حواجز محبة، وا[01:12:15]و.ف.ا. 

نص شباط،  ش نزرع من أولن، نحط فیھ تراب، نزرعھ ونبلّ نقصّ  ،سيالبیبالبالستیك تعول الحلیب او تعول اللبنة او تعول 
وردات طبیعیة نحنا عاملینھا، وبعدین  قف نوزع على عید االم.ب، ونوص، او بشي مرتّ جنفیونجھزھن، وبعدین نلفھن ب

بتكبر عندھن وبینبسطوا فیھا وھیك. أول شغلة، إنھ یشوفوا من علبة البالستیك رجعنا استخدمناھا مرة تانیة، تاني شغلة، إنھ 
ید على ع عم نحأول إنھ نقدر الست إلّي ھي عم تحأول كمان تساندنا بمشروعنا، او فكرتنا. عملنا مرتین حمالت توعیة ب

ھ كیس القماش مكتوب علی حتّىمولد النبي، وزعنا كیاس قماش صغیرة للسیارات ونقلھن إنھ النظافة من االیمان، ویعني 
إلّي بالبیت.  ]basket[بسیارتك، وكب بقلبھ على طول. وكل یوم بس تخلص نفضھ بالـ  النظافة من االیمان، حطوهكلمة 

رة الوعي عند الناس إلّي ممكن، ع فكرة في ناس مثًال ممكن تقلك إنھ انا ما ویعني عم نحاول نحنا نزرع بذرة امل، او بذ
 فكرت بھیدا الموضوع من ھاي الطریقة او من ھاي الناحیة_____

 : ما بتكون خاطرة على بالن الفكرة.[01:13:43]ن.ر. 
 : ما بتكون خاطرة على بالن الفكرة، وھیك.[01:13:44]و.ف.ا. 

 وا عغیر مناطق؟: بتروح[01:13:46]ن.ر. 
مدارس  3مدارس، في  7-6: صراحةً، ھّوي مشروعنا نحنا بعده ضمن كفرّمان، بس ُدعینا على شي [01:13:48]و.ف.ا. 

برات كفرّمان منطقة كفرجوز، او منطقة الدویر، او منطقة النبطیة. رحنا عملنا داخل المدرسة،  5او  4بقلب كفرّمان، وشي 
البیئة، عملنا متل ندوات صغار للوالد، حضرناھن رسوم متحركة خاصة بھیدا الموضوع إلنھ في بالبرنامج عن موضوع 

تعول الورق، وكیف منحافظ على الشجر، وتفاصیل.  [recycle] عالریسایكل إنھ كیف نحنا منحافظ على البیئة، او مثًال 
، وبعدین ناخدلھم الكیاس ونقلھم [pratqiue]ینبسطوا فیھا خاصة إنھ موضوع ضمن الكتب تعیلن، ویعملوا علیھ تطبیق 

ن ولد م ع االغطیة. رحنا تبرعنا فیھن ألحد ألكترحطوا البالستیك لحال، مثًال، أكتر شي كلھن بیستعملوا قناني الماي، نجمّ 
 لھ كرسي مدولب.عنده حاجات خاصة، یعملو

 : في جمعیة یعني بتستقبل ھول؟[01:14:47]ن.ر. 
مع جمعیة، إیھ نحنا لیكي شو، الجمعیات ما تعملنا معن، تعاملنا مع االھل، یعني ییجوا  : إیھ تعاملنا[01:14:50]و.ف.ا. 

 غطیة القناني____أد د، نصمّ االھل یقولوا بدنا اغطیة، نكون نحنا عم نصمّ 
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 ___ آھھھ في أھل یعني بیعرفوا إنھ ھني بدھن یجّمعوا كمیة._: [01:15:02]ن.ر. 
الفیزیائي، ییجي یقولن إنھ ھیدول االھل، بدھن یجیبوا كرسي مدولب البنھن، نعطیھن : عبر المعالج [01:15:03]و.ف.ا. 

لد، المؤسسة، ویعطوا لكل و نحنا االغطیة إلّي نحنا مجمعینھن، او بالمدرسة او بالجمعیة تبیعتنا، ونزلن ینزلوھن على ھاي
ایام، تیاب نحنا، انا مثًال تیاب بتصغر عوالدي،  3طار تاني عملنا معرض مرة، جمعنا تیاب. تیاب. عملنا معرض فیھ إب ىوحت

بعدھا بحالة جیدة، بتصغر علّي بعدھا بحالة جیدة، او على زوجي، صرنا. ھلّق انا كنت قبل، انا شخصیا، كنت صرلي شي 
 سنین بنزلھن على بیروت، او باخدھن على جمعیة بقلب ّحبوش. 5

 : اه كنتي تعملي ھیدا الشي قبل؟[01:15:53]ن.ر. 
ا، مستشفى الفنار كان موجود ھون، : كنت اعمل انا بشكل خاص، یعني ناس اصحابنا حوالینا. في عنّ [01:15:54]و.ف.ا. 

 ا، وناخدھن على ھايفي الناس إلّي عندھن حالة نفسیة او شي، مرات یكونوا بحاجة لتیاب او ھیك شي، فنحنا نجّمع شو عنّ 
او، یعني في أكتر من مجال، كنت انا جمعھن بسیارتي الخاصة. في ناس كتیر المستشفى او ننزلھن على بیروت، حملة دفا، 

 یجیبولي تیاب، متل ما ھلّق شفتي إلّي عالباب، ھلّق انا مثًال ما عرفت التیاب البرا من مین، ما بعرفن، ھلّق بشوفن.
 بتھتمي بھیدا الشي. إنتي: بیعرفوا انو [01:16:27]ن.ر. 

فقدھن، المھم إنھ یكونوا مناح، ھلّق اغلب الناس صارت بتجب لي بتجبلي ایاھم ما فیش داعي : إیھ، ب[01:16:29]و.ف.ا. 
یھن ن، إلّي ممكن تعطبعض تشیّكي علیھن، یعني ما حدا بجیب لي شي مخزوق، او منتول، او منزوع او مدبوغ. ألـ بجیبولي

ة تیاب فوق الحد، وھا بعتبره انا ھدر. جمعناھن، شو یّ جا لعندي كم، إناأ عتلحدا ویتسفید منھن. فالسنة الماضیة، قد ما جمّ 
حد االصحاب، فیك تعیرنا ھیدا المحل، لیومین قال لخمسة ولشھر إذا بدكن، قولي أشو بدنا نعمل؟ قلنا یال، قصدنا  بدنا نعمل،
 ________في ناس

 ا تالقي ھیك تعاون.: ______قدیھ حلو لمّ [01:17:09]ن.ر. 
والت، حطینا اا ھل طنّ والت من عندك من المطعم، على عیني. أمّ اھ إیھ طبًعا، شخص تاني، بدنا الط: إی[01:17:10]و.ف.ا. 

ھالتیاب، لبسوھا انبسطوا فیھا. عملناه المعرض على  ي وفي سوریین محتاجین، اخدواھل أغراض. الناس اجت، في لبنانیّ 
التلف وعل الكب، وھني بعدھن مناح. في ناس، حدا على  اایام، انت انبسطي إنھ ھودي على االقل إنھ مش راحو 3مدى 

وا كمان ، كون]تضحك[ محتاجن، استفاد منھن. عم قلك كنت اعملھا انا على شكل شخصي، بشكل ضیق، بعدین ھلّق عم تاخد
موضوع إذا بدك القماش بالطبیعة كمان، مانو شي  حتّىو [recycle] الریسایكلاعادة تدویر التیاب ھو من ضمن مواضیع 

 بیتحلل بشكل طبیعي.
 ل صح؟: ما بیتحلّ [01:17:52]ن.ر. 

وبعد في كمان مثًال إذا بدي احكي على شكل  --جزء من النشاطات البیئیة إلّي : فنحنا منكون ھیك[01:17:53]و.ف.ا. 
، كان شعري لنص ضھري، [cancer] سرطان علّي، عندهسنین او أكتر شوي، صار عندي حدا قریب  6خاص، انا من شي 

قلتلھ لزوجي انا نازلة على صیدا عندي شغلة بدي اقضیھا، رحت قصیت شعراتي وتبرعت فیھن، كانوا عاملین حملة بصیدا، 
لتلھ . ق]صوتھا [تخفضیتن على االخر، قلّي "شو عاملي؟" لمرضى السرطان. جیت، تفاجئ زوجي إنھ انا شعراتي قاصّ 

ما  یشقد قصیتي شعرك، على إنتي، قلّي "قدیش حسیت للحظة إنھ انا انقھرت إنھ [تبتسم] برعت بشعراتي، طبًعا ھیك إنھت
لیھ  ]"[تشھق. فقمت طبًعا، صارت كل الناس بعدین تسألني ]ضحك[تھلّق حاسس فخور إنھ عندك ھالروح االنسانیة"  أني

ندھا ع .، إنھ عندھا حالةيإلنھ كان عندي حس ھیدي االنسانة القریبة علیّ عت فیھن، ت فیھن، تبرّ تبرعّ  ".ة شعرك؟؟؟قاصّ 
من  ، لما انت تقّربي. فالحسّ "ي شعرك، وانا بقص شعري، وبكرا بیطولإیھ بدك تقصّ "لھا، ونا بدي كون سند ألأمعاناة ف

 --الحساس، ھیدي المعنویة لحالھاین ھیدا الّمالناس وبتع
 : التضامن.[01:19:23]ن.ر. 

كبیر للشخص المریض قدیش ھو بیعطیھ قوة، وقدیش بیعطیھ بدفع، وقدیھ  يیھ ھوّ : ھیدا التضامن قدّ [01:19:24]و.ف.ا 
ش ت المسبحة من وقتھا، صار انا ما عابالنسبة للمناعة وما المناعة. وكرّ  يھمیتھ بھاي الحیاة، وبیصیر یعطیھ، ھیّ سھ بأبحسّ 

شنط،  4برجع بقص. كمان من، صرت منزلة على مركز السرطان بصیدا، شي عم یطول شعري، إلنھ كل فترة بس یطول 
ا إیاه؟ نیلتاخد حتّىكلھ، بیقصوه، بیتصلوا فیّي، نحنا قصینا شعرنا وین منحطھ ل [bag]شنط مالنة شعر، قد ھیدا الكیس 

س ن، ھیداك الیوم ببنزلّ عن، بس یصیروا كیس كبیر، عن بجمّ عن بجمّ ولي ایاھن. بجمّ مرقولي على محل عند زوجي، بخلّ 
، وبعدین بس نزلت نزلت وعم اعطیھن ایاھن كمان، كمشوني، أول مرة رحت عطیتن ایاه بس ما عرفوني من مین وھیك

شكر اقل شي، إنھ انا مبسوطة إنھ انتو ھیك، فھلّق صاروا كلن إنھ بس بدكن  [carte]كارتلي بدي اعطیكي تاني مرة، قالت
 --صارت ھیدي جزء من األشیا إلّيك نزلت اخر مجموعة، كمان ، ومن جمعتین عم قلّ ھنعمنحكي بیحكو معي، منجم

 : بتعملیھا.[01:20:43]ن.ر. 
 إلّي ھیّي.[تضحك] : منعملھا [01:20:44]و.ف.ا. 

 بعضھ. جرّ ی: إنھ الخیر ب[01:20:46]ن.ر. 
 طارھا انساني صح، والخیر بجر بعضھ، صح.إ : إلّي[01:20:49]و.ف.ا. 
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: بدي اسألك كیف بتحموا الھدف تبعلكن وإلّي ھو ھدف بیئي، وحمایة البیئة، من التسییس، او إنھ [01:20:52]ن.ر. 
 یصیر برنامج للدعایة، واخد الصور متل كتیر جمعیات عم تصیر؟

 قتك، یعني،ھیدي نقطة بدھا كتیر اندفاع وبدھا كتیر عطاء وبدھا من ولّق انا بخاف على ھیدا و: إیھ ھ[01:21:03]و.ف.ا 
ي الفترة عندي كان ظروف، مرقت عندي حالة سخونة المي، مرقت اي الشغلة، بھانا قّدرت خوفي على ھفوق الحد، یعني أ

وقت كبیر بالمستشفى، وھلّق رجعت حماتي، ورا بعضن  صعبة كتیر، وقعدت بالمستشفى وراھا زوجي سخن كمان ضلّ 
ب االفكار، او صوب الخطى او خوف إنھ انا ما اقدر كون عم بقدر صوّ یعني. من راس السنة لھلّق ما ارتحت، فحسیت ب

الموجود عم نشتغل على ھیك، إذا   [equipe]كیباإلید وحدة ما بتزقف، وقول إب تل انا مثًال ما یعني تھا. بس قولي دایمً ثبّ 
ط ھائلة إنھ عم نعیش ظروف ضغ وحدة مننا شافت نقص بمكان معین، بتساند، وبتحط ایدھا. طبًعا كلنا ھلّق بھالوضع بتحسي

تك نك تروحي تكوني ناجحة بشغلك، وتكوني ببییعني ما بین إ وخاصة عل الست إلّي بتشتغل ولعندھا اھتمامات خارج بیتھا.
و لتكوني عاملة شبكة عالقات اجتماعیة من الرعایة واالھتمام، أ كمان مسیطرة على االمور وعم تعطي زوجك ووالدك حقن.

،  [double et triple]وتریبل دوبلموجودة فیھا وحاضرة، تكوني محضر خیر وبث وعي. فیھدا االمر بیتطلب مجھود 
بتكافلك مع ناس بیشبھوكي متل ھیك بخلیكي ترتاحي، وبخلیكي تقولي إنھ ال بد إنھ ھیدا الھدف إلّي احنا حطیناه وعم نشتغل 

 ااسھ نضلنا محافظین علیھ، وإذا واحد مال التاني بحأول یشد ویصوب، ھلّق عم نحأول قدر استطاعتنا، ومش، دایمً على اس
وح واألھداف الطم ححققوا. أكیدبایدك وتقولي ھیاني كامشیتو بایدي و ھ، مش شي كامشتیقول إنھ ما في یضلّ ییعني الواحد ب

علیھا، وبتحاولي قد ما فیكي تقللي من االخطاء وتستفیدي من التجارب إلّي قبل. امك بتعملیلھا خطة وبتحأولي تشتغلي قدّ إلّي 
جارب طبًعا ت .و عم یشتغل علیھي حطھ، أي ھوّ یوصل للّ  حتّىبناء علیھ بیقول الواحد حیبذل مجھود، حیتعاون قد ما فیھ ل

ي الفترة اھ يتتخطّ  منت تعملي شي عإ بعد فترة وصلنا لھون، یعني الزمالناس لحوالیك بتخلیكي تفكري، انتبھوا لیكي 
 وتقطعیھا.

 : تطوري الفكرة.[01:23:46]ن.ر. 
 : تطوري فكرتك او تشتغلي علیھا، وانا مثًال بقول إنھ____[01:23:47]و.ف.ا. 

 : كیف اخترتھ اسم الجمعیة؟[01:23:50]ن.ر. 
 شتي بخطوة إنھ نحنا نقوم بالفرز من المصدر،بلّ  إنتينك في فرق بین إ : إیھ خالل، ھول السنتین، مثًال [01:23:53]و.ف.ا. 

 يكان اسمنا سوا منفرز، بعدین قلتلن إنھ الخطة، كلمة سوا منفرز ھي حملة من الحمالت التي سنقوم بھا. نحنا علینا نوعّ 
ملي عبأطر كتیر كبیرة، وتشعبت القصة، ما بین متل ما ھلّق تحدثنا، إنھ ماعش مسألة انك عم تفرزي بس، صرتي عم ت

 ایكلالریساشغال، معاش عم تفرزي بس، صرتي عم توزعي تیاب على ناس محتاجة، الناس الموجودة عم تستفید من اعادة 
[recycle]ر شیا كمالیات منقدنحنا في إ ، معاش بس عم تعملي ھّوي الشغلتین، صرتي عم تعملي حمالت توعیة على إنھ

راض متل كیاس النیلون او البلستیكیات نحأول نخفف منھا قدر االمكان، او نستغني عنھا، او ھیدي األشیا، لعم تسببلنا ام
نا عم تشنغل طر، ووحدة منن مثًال كمان كیعني بتجي بتصیري تفكري بھیدي األنستخدم بدیل عنھا بیئي، او صدیق للبیئة. ف

بنا نخططلھا ونحطلھا ھیك. وطبًعا مثًال وحدة من االمور على مسألة االنارة على الطاقة الشمسیة، وحدة من المشاریع جر
ناطرة جھة داعمة، إلنھ كلھ بالنھایة، كلھ كلھ بالنھایة بدك لتسیریھ بدك حدا یدعمك، او یكون في سیولة بایدك. نحنا بكتیر 
كبیر وقت، نحنا عم ندعم حالنا بحالنا، وبجزء من الوقت في جمعیات اجنبیة ناشطة موجودة عم تدعم بأطر، أو بعم نطلب 

نھا عینات، یعني مصاري ما اخدنا بایدنا أومش ھدفنا ناخد مصاري، بس عینات باألشیا إلّي نحنا حیجینا وإلّي ھیي بتنشط م
المشروع، او بتنجحھ او بتدفشھ لقدام، متل تغطیة حمالت التوعیة، طباعة وراق بروشوریات، شغالت من ھالشكل. صناعة 

وكي انت بدك تتدعمني بمشروع اوكي، جب لي ھول وانا بشتغل ألھم تكلفة عالیة. فالكیاس إلّي نحنا ووزعناھا عملناھا، ھول 
فیھن، أول شغلة بتكوني بعدتي عنك صیت، مش صیت ھّوي، بتكوني بعدتي عنك، عارفة إنھ انت صوبتي افكارك، وانت 

 عیة بتكون بھدول، توما ھدفك انك تجیبي مصاري وتحطیھن بجیبتك او بصندوق الجمعیة، انت ھدفك تعملي توعیة
و بھدولي الكیاس او بھدولي البرامیل، او بتدفعوا للدكتور إلّي عم یعملنا ندوة بیعمل محاضرة عامة وعنده البروشورات أ

 ر عم___موني ھي امور تابعة لبعضھا، ھیك األمعلومات ونحنا منقدر نستفید منھ، وھو بكون اشتغل ونحنا منكون وعینا. یع
 سوا منفرز ھي جزء من الحمالت األساسیة؟____: [01:26:42]ن.ر. 

بالفرنسي، یعني  Terre-netالصافیة،  األرض Terre-netحملة وحدة لجمعیة اسمھا  ، ھیّي: ھیّي[01:26:44]و.ف.ا. 
عربي إذا بدك، بس عكتر الجمعیات الموجودة وإلّي عم تشتغل وھیك. اخر  حتّىاخدنا وفتشنا كتیر، وكنا عم نحأول ناخد اسم 
كانت نصیحة احد  Terre-netاو شي، یعني دغري ممكن و [English] انكلششي قَلنا حطو اسم مركب فرنسي عربي او 

 Terre-netفقة على جت الموان ھول، وإا طارحین أكتر من اسم، وحدة منّ االشخاص، ورحنا قدمنا على وزارة البیئة. وكنّ 
 ومشي الحال.

 : كیف بتنسقي بین حیاتك العملیة كمعلمة وزوجة واالجتماعیة؟[01:27:36]ن.ر. 
: اه طبًعا لیكي كل شي بدك كل شي بتربحیھ بتخسري قبالھ شي، او كل شي بدك تحطي بدك تربحي [01:27:40]و.ف.ا. 

، في عندك وقت بدك تكوني فیھ مزروكة بالتحضیرات، باشیا معینة. وھیدا الشي أكیدعم تخططي لتربحیھ بدك تخسري قبالھ 
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نا أ ھهللا إنّ  ي. فالحمدو حماتي وبنات عمّ وإخوات، أ مكزوج او والد أو إ بیعتمد على الناس الموجودة حوالیكي ببیتك یعني
ي الصغیرة، او العیلتین ن كان عیلتسبلھن، إني انتا إإلي بیئة حاضنتي بقوة، بفتخر أني البیئة إلّي ھیي تعتبر بالنسبة اعایشة بھ

ن علیك، بتكوني عم تركضي عم تركضي، مزروكة بھالوقت، وھیدا بھوّ  .األكبر. ما بفوتوا وال فرصة واال إنھ بیكونوا داعمین
التطوعي،  وا معي بالعملمثًال إنھ شفتي بالعمل التطوعي إلّي كنا نعملھ كانوا ینزلوا اشتغول حتّىإنھ شو بدك نحنا منساعدك. 

ترجعي.  إنتيك وكي انلك نقار نقیر على تفصیل صغیر، ویخلّ  امتطلبین، او ما بیوقفو اكونویمن ھاي النقطة بتحسي إنھ ما ب
ي كیف، اقاء الضوء على لیكي ھساعدني بإلي، بخلیھ یإلكون، مثًال زوجي ھو احد االشخاص لمساند یاو مثًال، إذا مثًال یعني ب

 ------نك تنطلقي مش تكونيوكي إفكار معینة ھولي بخلّ یف، بساندني بأاي كوھ
 : محصورة.[01:29:23]ن.ر. 

لي وو مش عاجبتھ، ما بتطّ أناقرك، ب: إیھ، إلنھ شفتي إذا كان عندك حدا بالبیت كل شغلة بتعملیھا عم [01:29:24]و.ف.ا. 
 البیتیة، او عیلتي. او بتصیري بتفكري شو بدك تعملي، على ھیك.و حیاتي أ ة، إلنھ اخر شي، بتقولي إنھك مكفیّ وبتضلّ 
 عندك ولدین ما ھیك؟ إنتي: [01:29:47]ن.ر. 

تاعیلھا، وابني عم یعمل  final: عندي صبي وبنت، بنتي الكبیرة عملت مھندسة معماریة، ھلّق بتقدم [01:29:48]و.ف.ا  
 .]sportریاضة [استاذ ریاضةعم یعمل 

 كیف بتبلشي فیھ، كیف بتھتمي ي: ما شاء هللا. كیف بتھتمي بنفسك، مثًال إذا بدنا نتخیل یوم، انت[01:30:03]ن.ر.  
 بحالك؟

 قمت كونھ الیوم عطلة، بس إنھ حماتي مثًال ، یعني [تضحك]یت كتیر بحالي : ممم یعني مثًال الیوم اھتمّ [01:30:12]و.ف.ا.  
ون لتنظیفتك شو اسمھ، دوش، وترتیب شعري، وحطیت مثًال  ، یعنيتعمليیر، بین إنھ طالعة من المستشفى، قمت شوي بكّ 

انا عندي وضع صحي ما بقدر صوم،  --وقمت رحت على ، ]واضح] [تضحك] وحطّیت شوي [غیر ecladorلألظافر [
مش  --، ما عندیش [relax]ریالكسنا، عندي حالة ھول اخدت ساعة أ بعتبر إنھو، [Nescafe] عملت كبایة النسكافیھ
 --شت مرحلة االكل، وھیك. یعني كان نھاري، مع إنھیت على حماتي، وطلیت شوي على ماما، وبلّ مضغوطة بشغلتي. طلّ 

 ----قولوا فاضي مشغولیمتل ما ب
 بتخفف عنك شوي؟ ،عندك مساِعدة بالبیت: [01:31:07]ن.ر. 

ھلق نحنا بیتنا  --سنین من لّما 4سنین او  3 شي ي البنت عناا: إیھ مش من األول، یعني انا صرلھا ھ[01:31:11]و.ف.ا. 
قبل ما كانش متل ھلّق، انا والدي مش من الوالد إلّي الي هللا صغیر، صغیر كبیر متل ما بقولوا، وولدین، والجیل اسم  ھایي

كانوا ف یعني كانوا والدي صغار، یروانا صار عندي اشكالیة بمفاصلي بوقت بكّ  ساعدوا.بیتركوا فوضى وراھن. كانوا بی
مشي، مرقت فترة صعبة علیّي. كان عندي حالة ضرر بكل مفاصلي، فالولد بس ي إمشي ما أقدر إإذا بدّ انھ أنا یشوفوني 

عمل یعني یطوي تیابھ، ی ،د على عاداتول ھّوي یصیر یتعوّ ابتقدر تقضي كل األشیا تعملھا، فبح یشوف االم مریضة وما
صیر یعمل یصیر ھّوي كمان مش متطلب، وبیدي من األشیا بس یتعود علیھا الولد، بترویقتھ، ھی راكالتھ، یجلي صحنھ، یھیّ 

 ، وھو بیخفّفوا_____ھیكلحسابات للنظافة وللترتیب و
 أكید التربیة كمان بتعمل دور.____: [01:32:19]ن.ر. 

تحسي امورك منظمة، بعدن  إنتيفوا ضغط على ست البیت، أوعلى، إنھ وبتصیري ن بخفّ : ھول كلّ [01:32:20]و.ف.ا 
. ي قاعدین الزم تكون نظیفةولتھن مطرح ما ھنّ اشیلوا صحونھن معن، طییت ھلّق، إذا قعدوا بدھن یاكلوا بس یخلصوا بلحدّ 

د وھودي ب شخصیتھ للولصیر یركّ یمتل ما عم تتفضلي، إنھ ھیّي شوي تربیة، وشوي عادات وشوي یعني كلھ مع بعضھ، ب
ة الصحن الكبر شغلة، ال، رتاحة، مش إنھ عندك عیلة، مطلوب منك من الكبیرة للصغیرة، من حطّ إنھ تكوني م هبساعدو

 .ليإند س اكونویح اقدر اطبع مسابقتي. إیھ ماما، نحنا منطبعلك ایاھا، یعني بن، انا مضغوطة مش رانا بقلّ  أحیانًابالعكس 
ز ي خلص انا بفلفل الركنت طبق االكالت، زوجي بقلّ  ا ھیدي الشغالت بتحسسك بالراحة، انا مضغوطة مش قادرةحیانً أف

 ___وباخد لماما تطبقلي الیخنة
 : ______في تعاون بینك وبین زوجك.[01:33:21]ن.ر. 

ي مساندة من حیث ال تدري، إنھ انت بتصیري على االقل : إیھ ھول األشیا مع إنھن بسیطین بس ھنّ [01:33:23]و.ف.ا. 
 .على كل األشیا إلّي بدك تعملیھا قةلحّ مش م إنتيي إنھ مش عم تقوصّ 

 : مش عم تنقّي ودراما وھول.[01:33:34]ن.ر. 
حك. إیھ إذا بدي احكي نھائیًا، او ھیك كخالصة، إنھ انا محظوظة یكون عندي ھیك عیلة، : صح، بتریّ [01:33:35]و.ف.ا. 

إنھ الواحد یكون عنده كمیات ھائلة من االموال او وبتمنى كل واحد یكون یالقي الدعم إلّي انا بالقیھ، الحظ مش بالضرورة 
ي الشبكة من الناس الحلوة اھ ي، یعمل ھوّ يقل یكون ھوّ حوالیھ، او على األ من السیارات واو من األشیا، بالناس المحبة إلّي

زم بتزرع بتالقي، ال نا إنھ متل ماأي یفبرأ . شي حلوّال إیزرع بزرة المحبة، إلّي بیزرع شي حلو، ما بالقي  يحوالیھا، ھوّ 
  .ي االفكاراالواحد یشتغل على ھ

 دب والقراءات وھول قصص؟عندك اھتمامات باال: [01:34:28]ن.ر. 
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كتب  4-3من الوقت إنھ انا الزم اقرأ، یعني دایما في  عندي، [تضحك] دایًما عندي بخصص: دایًما [01:34:31]و.ف.ا. 
یم الوقت م وقتھ، تنظنظّ یمثًال، في وقت مثًال من االوقات إنھ، دایما، لیكي إلّي ب حتّىص واحد وببلش بواحد، یعني جداد، بخلّ 

وقت لحالك او عندك وقت تعملي ھي الشغلة، دایما بكون عندي وقت فراغ مرات بروح  إنتي عندككتیر بیعطیكي وقت إنھ 
اخد فب .والدي جامعة ببیروت ةً ، وخاصّ ني لحالي بالبیتأ لحالھ اسھر يما یسھر ھوّ  حتّىبقعد عند زوجي، عنده محمصة، 

یھاش شي قي مسابقات بتعملي شي وفي فترات ما فري بتمرّ وكیھ بتحضّ بالصیف مافیش تحضیرات، بالشتا أ ةً كتابي، وخاصّ 
  [break]یكابرجا ناس بیقعد ھو واصحابھ مرات، بقعد انا باخد عد بطالع بقرأ انا وقاعدة عنده، إباخد كتاب بق مسابقات، إیھ
إیھ. وبحس  قنا ما عندي شي بحمل كتابي وبقرأ. یعني بنسّ یكون جایي عبالھ عصرونیة یتسطح، أات بشي. مرّ  اوبقعد بقر

 یھ بیعطیكي غذاء، قد ثروة یعني.ئإنھ كل كتاب بتقر
 ھول كل اسئلتي كانوا. .: مظبوط[01:35:52]ن.ر. 

 وھاي اجوبتي [تضحك].: إیھ [01:35:55]و.ف.ا. 
یعملوا،  ن: عندك شي بعد تضیفیھ؟ بتعرفي في كتیر ناس بحبھ یفرزوا مثًال، بس ما بیعرفوا شو بدّ [01:35:58]ن.ر. 

 وین بدھن یحطوا.
 ---: إیھ في كتیر ناس مثًال بتتصل فیّي[01:36:08]و.ف.ا. 

 من غیر مناطق؟: [01:36:12]ن.ر. 
طیكي سماء بعطیكي ایاھن وبیعجوا باألیرتبنیت من یُحمر بی بتجیب الفرز من كف: إیھ وفي ناس فعًال [01:36:14]و.ف.ا. 

ارقام تلفوناتن، بیجبیوا االغراض تعیلن إلنھ ھني مقتنعین إنھ ھني، الواحد بیفرق. لیكي مثًال انا من العادات الیومیة إلّي 
بكون عارفة رایحة  ، انا بس بدي روح على سوبرماركت]Tupperware[تعودتھا، باخد معي، ھلّق شفتیني حاملي تبرویر

 .شو بدي
 رایحة تشتري أغراض؟ يكنت إنتي ،ه ھیدي التبرویر: آ[01:36:42]ن.ر. 

 : اشتریت لحمة.[01:36:44]و.ف.ا. 
 .: حلو[01:36:45]ن.ر. 

خاصة فیھ. عندي، بدي اشتري لحمة بدي اشتري  تبرویر: برحش بشتري وال شي، اال إنھ انا ماخدي [01:36:46]و.ف.ا. 
ي مشتریاتي. باخد التبرویر على قد الـ، بوصل على السوبرماركت، ورقة شو ھنّ الة عجبنة، بدي اشتري، بكون انا حاطّ 

معي كیاس قماش، بحط بالكیاس القماش وبجیب  .نلحمتي كل شي وبحطّ  .ن، بھي جبنة بھي لبنة بھي، بحطّ  [please]بلیز
اضي، بوصل انا على البیت خالل دقیقتین. بحط التبرویرات كلن بالبراد، انضب كل اغراضي، خففت الزبالة إلّي انا اغر

لبان وھولي وكان مجموعة جبان واألن كان العلب إلّي ھني عم نحكي عنھن األإاصال بشتریھا وبكبھا، وبشتریھا وبكبھا 
وصاروا بالبراد، ھي وحدة من العادات إلّي انا تعودتھا، بعملھا االكیاس ووفرت وقت، وحطیتن بمجھود بسیط توضبوا 

وبنبسط فیھا. وھلّق كل المطارح إلّي انا بروح بشتري منھا بیعرفوا إنھ ما بیعطوني كیس، وبیعرفوا إنھ وین علبتك او وین 
تي راح جھزلك ایاھن لكنتي جیلو إنھ اضطریت دقلھم على التلفون بلیز بدي كذا كذا، اوك  حتّىالتبرویر تبعك، او مثًال 

یبي نا جاال، أ ؟ون بكیس، أتلفون، منجبلك، یعني منحطّ البیسألني ع حتّىبي معي، لَ یعني؟ وال بحطلك؟، ال انا جایي وجایبي عِ 
 و ببعتلن حدا مع العلبة.علبتي معي، أ

 : بیتعّودوا عالفكرة.[01:38:12]ن.ر. 
 حتّى، وتالتةقتھا مرتین كل خالص، وھیدي طبّ أ مثًال مرات بكون رایحة اشتري شي حتّىدوا. : بیتعوّ [01:38:14]و.ف.ا. 

اخدت علبتین قزاز كاستین قزاز وإلھن اغطیة وصحن كبیر،  ]تضحك[یعني صاحب المحل نزلھا على الفایسبوك إنھ انا 
بس انت سم] [تبتھ إیھ فیك تصورن قلتل ".فیني صورھن؟"لي الكبیس والتوم وھولي. قلّي لي فیھ الشاورما وحطّ قلت لھ حطّ 

ال عجبتني " يقلّ [تضحك]، اھن بقزاز ك منشتري من عندك بتعطینا ایّ ھلّق بدك تجیب على حالك، إنھ كل الناس بتصیر تقلّ 
غراضي یب أزاز أو بجإنھ إذا باكل بالق نا بعتبریقولوا أنا بحب اھتم بحالي، أ، إنھ، بیسبوكالفھا على نزلّ  ،وفعًال  ".الفكرة!
ح ي، الصبوھیدي القناعة الموجودة، في ناس بتقلّ  صى الحدود.ج حالي، وعم اھتم بصحتي بأقي الطریقة، انا عم غنّ ابھ
نا أ ي اشرب كبایتي بالقزاز واستمتع فیھا، إنھكبایة النسكافیھ القزاز عالمدرسة؟"، بقلھن، إیھ، انا إذا ما بدّ  بتروحي حاملة"

بحالي كبایة، انا الزم اشتري كبایة كریستال  رخصةي بكل ھاي، اخر شي مستوعم ضحّ  عم بركض وعم اتعب وعم طاحش
وا ھ بكرتون، جیبزمیالتي بالمدرسة كانوا یشربوا كلّ ¾ وھلّق  --وأنا ھاي. [تضحك]واشرب بالكریستال. غنجوا حالكن 

في بال ما تجیبي الكرتون، جیبي الماغ. نا، مثًال انا ماخدي أكتر من ماغ. ، بجبلكن أنا، بشتري أ [mug]ماغماغ، اشتري 
إنھ غنجوا حالكن شو بدكن بصیر بشجعھن  لوان.شكال وكل األمن كل األ ةنا جایبأ ي، ھیدا االحمر، ھیدا األخضر.ھیدا البنّ 
 مراض.بھاي األ

 : كأنھ الناس معاش بدھن یتعبوا بتحسي ھاألیام، بدھن ھیك كل شي سھل، كلنا یعني.[01:40:06]ن.ر. 
 الزم تحاولي تبعدیھ عنك، یعني متل ما —ء بتحاوليعلیكي سيّ  : بس، متل ما بیقولوا كل شي بینردّ [01:40:10]و.ف.ا. 
مراض أ يشیا البالستیك عم تعملّ ل یبعد عنھا، انا بقول كل ھول اإلواھي سیئة بح فكر بالسیجارة او باألرغیلة قدیھیواحد ب
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بتفوتي  %99، %90نا في أة. ما نا یصیر عندي، ال مش مضطرّ أ إنھ [chance]بدي قول  %1ي یا اختي مش و عم تعملّ أ
ي بخالء على حالن، ك، مش مسألة إنھ ھنّ ات كریستال، شو ما بدّ لیات، كریستال، تریّ ا، كم [full]فوللیات ابیوتھا كمع

 إنتيالزم  عم تاخدي سموم. إنتيرتون إلنھ بدیش تّعب حالي، بس أنا بشرب بالك إنھ —ھیھ الكرتونبالعكس، ھني بیعتبروا 
جي حالك، ال اشربي بالقزاز، واھتمي بحالك، ھیك بتكوني عم تھتمي بحالك، یعني بتحاولي الزم تغنّ  إنتيمش تتعبي حالك، 

 .[تضحك]فكار ھیك أ يتزرع
 حلو[001:41:03] ن.ر: 

 مم [01:41:04]و.ف.ا: 
 یعطیكي ألف عافیة[01:41:05] ن.ر: 

 
 
 


