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	من الجنوبقصص  	السلسلة/الموضوع الرئیسي

19 PS/SS -004 رقم األرشیف 
قبل استخدام ھذه المقابلة یجب استشارة الحكواتیة —استخدام محدود  

	
 نوع األرشیف

	علي أحمدحسین سلمى  	الحكواتیة
1930s تاریخ میالد الحكواتیة 
 تاریخ ومكان المقابلة  ٢٠١٩أیار  ٣٠

عینیات في الثالثینیات واألربة حیاتھا، من طفولتھا في النبطیة تسرد سلمى علي أحمد قصّ 
انت التي ك وعن ذكریاتھا الصیفیةبعد تقاعدھا. تتكلّم عن عائلتھا  ةأیامھا الحالیّ الى 

س الجنوبیة. تحكي عن ألعاب األوالد القدیمة وعن الطقوتقضیھا في بلدة بالط 
، من األعراس الى عید المولد وعاشوراء ورمضان. كما تحكي عن الدینیةاالجتماعیة و
بنشاطات  ١٩٧٠عام وانطالق الجمعیة دّم المرأة قتوعن تأسیسھا لجمعیة  حبّھا للتعلیم

، خصوًصا أیام الحرب ثم للجمعیة مقرّ للمحافظة على  كفاحھااجتماعیة مختلفة، وعن 
مرض زوجھا عن تتكلّم عن زواجھا وكما حین أرادت سریة الدرك مركز الجمعیة. 

  . لزھایمرباأل

 ص التاریخ الشفويلخم

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

	معلومات عن الباحثة

 دیانا خنافر
 

 التفریغ

 دیمة قائدبیھ
 

والتدقیق الترجمة  

 -یكاالسیرتیف -األھل-االرجنتین -التجنید االجباري -االغتراب-الثالثینیات-النبطیة
 -جبل عامل -اسطنبولي -خان الحمیر -سینما امبیر -ألعاب -تعایش -بالط -الطفولة
مرشدة  -حضانة -معلمة -ناظرة -میدفون -التبغ -الشیخ أحمد رضا -رجل دین -مظاھرة

 -الندّابیات -عید المولد -العاشوراء -أعمال المنزل-ایةلفّ  -مدرسة االمیركان-اجتماعیة
-بنت جبیل-مؤمنة-مطّھر-أعشاب-أدویة -مسحراتي-رمضان -الجیران -االعراس-الفلّة

 -تدبیر منزل -جمعیة تقدّم المرأة -النموذجیة -عليفریحة الحاج -المدرسة الرسمیة
 -أوالد -الزھایمر -دعم-تمویل -كفر جوز -االم المثالیة -أمومة-غادة جابر -الروضة

 الوحدة

 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 اللورشة المعارف ملكیة تامة أو مشتركة للمواد التي تؤرشفھا وتنشرھا. التاریخ الشفوي المنشور على 
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 لكترونیة، من ضمنھا التاریخ الالستعمال المواد على صفحتنا اال

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
حكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ، مشروع ال٢٠١٧لبنان، 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

ستشیرونا م ان تاستعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألك باإلمكانفي فرن الشباك وتعبئة استمارة الطلب. 
استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استعمالھا.  عن أي مواد یمكن 	
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عم  ،. أنا بالنبطیة في منزل السیدة سلمى علي أحمد2019أیار  30مرحبا، الیوم الخمیس  [00:00:03] نسرین رجب:
 ل شي عالمقابلة.بأعمل مقابلة تاریخ شفوي لصالح ورشة المعارف. شكًرا سیدة سلمى أوّ 

 أھال وسھال. ] 00:0[0:18 سلمى علي أحمد:
 أول سؤال، بتخبرینا عن حالك، اسمك، وأي سنة خلقتي؟ ]00:00:19ن.ر.: [

حدا بیعرف سلوى غیر بالمعامالت الرسمیة  ةً، سلمى. یعني ما] بالتذكرة، سلوى علي أحمد. بس عامّ 00:00:25س.ع.أ.: [
وبالدوائر الرسمیة. أّما كل العالم بتعرفني باسم سلمى. ولدت بالنبطیة، بالتالتینات. من أب شّب ببالد االغتراب. كان صغیر 

تیر ك شب، وسافر مع بیّو وقت الحرب على االرجنتین. كتار من اللبنانیین لھربوا من التجنید االجباري وغیرھا. ھادي
اكتسب، یعني أخد صفات حلوة، وإن كان یعني مصداقیة البلد لكانوا موجودین. إیھ. ھیدي كتیر یعني عكست على تربیة على 
تربیتي أنا وإخوتي. إیھ. بقى، كان في صراحة وثقة وحریة بعمر، وقتھا كان كتیر الحریة استنسابیة بین الذكور واإلناث. 

 مع زوجتھ، كان یساوي بین أوالده بالحقوق والواجبات على السواء.  ،نھ مع والدتيبینما بحسن خبرتھ وتدبیره وتعاو
 وأیّا بتحبي إنتي، سلمى أو سلوى؟  —ممم] 00:02:18ن.ر.: [

 نعم. —] وبالنسبة00:02:21س.ع.أ.: [
 إیھ كملي تفضلي. ]00:02:23ن.ر.: [

ھا، بصفات عنجد مش كونھا بس إّمي. بس بعتزّ یعني ] وبالنسبة إلھا للوالدة، بتسألیني، كمان اإلم 00:02:25س.ع.أ.: [
ني یعني كان كتیر صفاتھا أثرت فیّي وأعطت —بأخالقھا، بنموذجیة تعاملھا وعالقتھا مع العالم، ومحبتھا للخیر، تضحیاتھا

 —ھ، من أخالقیتھا ومن تعاملھا. إیكتیر من
 ] قلتیلي إنھ اسمك المتداول سلمى وبالھویة سلوى. 00:03:10ن.ر.: [

  —] سلمى وأكید00:03:15س.ع.أ.: [
 كیف اكتشفتي إنو اسمك سلوى؟ ]00:03:16ن.ر.: [

 [Certificat]السیرتیفیكا م على الشھادة االبتدائیة ھیدي كتیر حلوة. سنة الّي بدي قدّ  ]تضحك[] 00:03:18س.ع.أ.: [
أھم شھادة. یعني بالتالتینات، باألربعینات باألربعینات كانت مھمة كتیر یعني لبینجحھا بیفرحوا  ا السیرتیفیكایومھوكانت 

االھل بینبسطوا فیھ. "ابني أخد شھادة"، و"بنتي أخدت شھادة" وبیصیر في توزیع المرطبات وتھاني وغیرھا. بقى ھیدي 
. بقى جبت فیكاالسیرتی الھویة التذكرة لحتى تقدم طلبات للتقدیم على شھادة بھل مرحلة معلمة الصف تطلب من البنات یجیبوا

أنا التذكرة وناولتھا إیاھا، تفاجئت بتعیطلي قدام الصف كلھ "تفضلي تعي شوفي شو اسمك". ییھ! الكل اتّطلّعوا، الكل بیعرفوا 
ي على اسم سلوى، ألن باالمتحانات ان ك من ھلق تبلشي تتمرنإنھ اسمي سلمى، شو ھي؟ جیت قریت سلوى! قالتلي "بدّ 

!". لوى وسلمىقلتلھا "شو قضیة سألن بالتذكرة سلوى". جیت وقتھا عالبیت لعند الوالدة، هللا یرحمھا،  ،كتبتي سلمى بتسقطي
 ّمالتھا، قالتلي "وقتھا خلقتي للسبعة أشھر والوالد لبیخلقوا بھل فترة بیكون في خطر على حیاتن. بقى ضحكت ھیك عسجیّ 

 وھنّي القترحوا. بقى ھیدي قصة سلوى وسلمى. ]تضحك[رنا وسلمى". یعني ھنّي لغیروا ھنّي لحطّوا سلّمك، غیّ ربنا 
 كنتي عایشة بالنبطیة كل طفولتك؟ ]00:05:21ن.ر.: [

 —] بالنبطیة. إیھ بالنبطیة00:05:25س.ع.أ.: [
 --ن.ر: بتتذّكري كیف

ة، إجوا عرفوه على بإلجا من الغربالط، قضاء مرجعیون الوالد. وقت  ي منألن اتزوج الوالد ھوّ ] 00:05:29س.ع.أ [
نا أو للضیعة كلھ بالنبطیة. كان إل --إحدى العائالت العریقة بالبلد. وصار النصیب والسكن وال ،الوالدة بالنبطیة، من بیت جابر

 اھا. بالط كان إلھا حصة كبیرة بحیاتنا. ھیدي كمان منشرحلكن إیّ 
 كیف كانت النبطیة وقتھا؟ بتتذكري شي مثًال____  ]00:06:09[ن.ر.: 

شغلة لكان یلفت نظري من خالل الوالدة وأصحابھا والعیلة والبیئة لعایشة فیھا  أول النبطیة.] ____ 00:06:13س.ع.أ.: [
یدین، الطبخ في، الغسیل عاإلر حیاة صعبة. یعني كھربا ما ة. القناعة. بعدین كان في كتییبتالحظ فیھا القناعة ألن ھلق مفقود

 ،على أكید إما البابّور أو الكاز، وكمان ما في ال بّراد وال شي. كانوا كل یوم بیومھ یعملوا االكل. وما في نق، ھاي أھم شي
یعني قبل ھل ھل سنوات البشعة، قبلھا، كانوا ھون یضل في نق مع إنھ كل شي مھیئلن. ما في  --ما في نق. بھل إیام رغم

في قناعة، في تعاون، في إلفة. ھیدي شغلة. شغلة تانیة، أكید كان في مثًال جماعة میسورین، جماعة یعني فقراء أو وسط. نق، 
طقة كلھا فش غیر محلین یعني بیقصدوھن من المن ،إیھ. بقى بالنسبة إللنا كنّا یعني الحمد �. الوالد عنده محل قماش وبالنبطیة

نسبیًا. بس كنت أنا وصغیرة اسمع باإلعاشة، یعني االعاشة،  بقى الحمد � كنا میسورین بیشتروا تیاب للعروس وغیرھا.
ا في مبیعطوه على عدد أفراد كل أسرة حصص غذائیة. ھیدي شغلة. شغلة تانیة،  بیجوزیعني كان في ضیقة. وكان في فقر. 

لوالدة، أصحابھا، زیارات من بیت لبیت وحتى وغیرھا. كان كلھ مشیًا على االقدام. یعني حتى اوسائل اتصاالت، سیارات 
ھل  ھأبعد بالمنطقة، یروحوا مشي. طالّب. ونحنا مرقنا كمان ألن ما، باألربعینات بعدین بالخمسینات لمن بلّشت بالتعلیم، كلّ 

إال ما و ،بیروت وسیارة أو سیارتین كمان-وال سیارات. في كانت بوسطة النبطیة مات كلن مشي. ما في ال أوتوكاراتمعل
یجي عالمدرسة بقى ن .، نق. ھیدي مالقیینھا شغلة طبیعةمتل ما قلت --في غیر بالشتویة بالحر بالبرد بالتلج، ما في أبًدا أيّ 
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تحت الشتا والوالد صغار والكبار تحت الشتا. إیھ ھیدي شغلة. والشغلة التالتة كانت حیاتن یعني بدي سّمیھا مریحة. یعني ما 
عني مثًال برافق مرات الوالدة ما بیكون عندي تاني یوم مدرسة. روح ما شوف إال بالسھرة ھیكي والعیلة في مقت بسھراتن. ی

وقرایبینّا مھیئین عجینة الشعیریة یعملوا الشعیریة على إیدیھن. إیھ. وھاي ییبسوھا ویعني ھیك یشتغلوا. وسھرة حلوة وبریئة. 
ات، قاموا اقترحوا بیوم االستقبال وتوزعت أیام األسبوع على االحیاء. یعني فكمان ألن یعني تسھیل الزیارات وما في تیلیفون

مثًال حیّنا نحنا كان نھار السبت. بقى نھار السبت یكون عنا فرصة نحنا مثًال من المدرسة سبت وأحد. إیھ نھیئ البیت ونھیئ 
 یالقوا أصحابھ موجودین. ھیدي تقریبًا.  للضیافة، بقى ھیدا كان كتیر حلو یعني مھما كانت بعید البیت یعرفوا إنھ رح

 كنتي تروحي عبالط، عالضیعة؟ ]00:11:26ن.ر.: [
] بالط، ھاي یعني إذا بدنا نذكر أجمل إیام وأجمل مراحل مرقنا فیھا كعیلة ھیّي وقت لنروح على بالط. 00:11:28س.ع.أ.: [

ش انّق عالوالدة إنھ بدنا نروح عبالط. تقول انشاء هللا، نفتكر إنھ شو من أول حزیران نبلّ  ،نروح بالصیفیة، یعني من حزیران
ا ھیك مطل موقعھ حلوة،انشاء هللا قد ما نكون ناطرین حزیران لنروح على بالط. وبالفعل، بالضیعة حیاة  حرام، ایھیعني ییھ 

بیناتھن. بیروحوا عالعین شو البسة على نھر اللیطاني. أھلھا، من الطائفتین، مسیحیة وإسالم. وال ممكن تقدري تمیزي 
ده باألعیاد، مثًال عید رمضان ب مثًال  --أو شي ھیك، ما بتقدري تمیزیھن. وبعدین، بالمناسبات سھیكي من الشمشو  ،عراسن

حلویات رمضانیة بیكونوا عملوا، كعك أو غیره. بأعیاد المسیحیّي كمان شو بیعملوا، بیعملوا  --یصیر فیھ حلویات وھیدا
 ، إیھ كتیر كتیر كانت حیاة حلوة. وغیر السھرات البریئة--مسیحي بأجمل-تعایش إسالمي. یعني اإلسالم معنبیعملوا  --يالش

عنب على كروم ال . مشاویر، غیر السھرات غیر المشاویر--، ھیكي ال—وغیر الدبكة والمجوز واألغاني الدلعونا وغیر
 ناطرین الصیفیة عشان نروح على بالط. متحمسین إنھ  —ر كنّا ھیك، منیوعكروم التین. عشان ھیك كتی

 ك وقتھا؟ ك وجدّ بتتذكري كنتي واعیة لستّ  ]00:13:50ن.ر.: [
 ] وهللاِ ما بوعى غیر لستي یلي ببالط.00:13:53س.ع.أ.: [

 ن.ر.: إم إّمك؟
دھا، نروح لعن ألنھبس ستّي یلّي إمھ للوالد ببالط  ،ین ما بعرفن، والجدة التانیة ما بعرفھا. إیھالجدّ  ]00:13:56س.ع.أ: [

نروح لعندھا ھیدي. وبیت متواضع، أوضتین وفي بیسموه "الیوك"، الیوك ھیدا بالحیط بیحطوا فیھ الفرش واللحف. وبعدین 
طوا حمحل االكل كان في یسموھا "كبكة". شو عبارة؟ متل الثریّا نازلة ومحالت ھیكي خاصة للصحون، یعني یطبخوا وی

ني لكان بالضیعة. الكبكة. بقى إذا یع ]تضحك[للصحون محالتن، وكان في إلھا ستارة بردایة من الدبّان من شي. ھیدا البّراد 
 عطول بدنا نحكي بذكریات حلوة، منروح على بالط. بذكریات بالط. بحیاتن.

 حي عبالط وھیك؟ ري ألعاب كنتي تلعبیھا إنتي وصغیرة؟ لما كنتي تروبتتذكّ  ]00:15:18ن.ر.: [
ألعاب عادیة. وشي حلو إنھ مثًال  --] متل ھلق كل ھول األلعاب بعرفش شو بسموھا "قدشي"، وكمان00:15:22س.ع.أ.: [

أوراق ونعملھا إما من القماش وھیك. وكمان إنھ  --الطابة، الطابة نعملھا بالبیت ما كان في طابات مثًال. نعملھا إما من ال
، نشتري ما في. كمان على العیدان نعمل إیدین ونعملھا جسمھا ونعمل وج بعملة معدنیة وھیك، [poupée]ألعاب عروس، 
 ھیدا كان، كل ھیدي شغالت عالفطرة حلوة وبسیطة.  --ونعمل لعبة و

 كیف كانت عالقتك مع أھلك وإخواتك بالبیت؟  ]00:16:20.: [رن.
 ] نعم؟00:16:25س.ع.أ.: [

 ھلك وإخواتك بالبیت؟عالقتك مع أ ]00:16:26ن.ر.: [
] كانت كتییرعالقة طیبة وكمان یعني بضلني بتذكر إنھ وقت كان بدي كفّي علمي، كان إلختي الكبیرة 00:16:27س.ع.أ.: [

 --إیھ وكانت حیاة حلوة --دور لما بلشت بالوظیفة قبلنا، بقى ھیّي لساعدت بالقسط وبال
 صبي وبنت؟ یعني ما كانوا یمیزوا أھلك بین  ]00:16:58ن.ر.: [

 ] ال ال ال ال ال ال أل. ھادییي أبًدا. أل أل أبًدا. 00:17:01س.ع.أ.: [
 قلتیلي بیك كان بالغربة ماھیك؟ لوین كان مسافر؟ ]00:17:06ن.ر.: [

 ] أكید. استفاد كتیر. وكان یتضایق من المعاملة ھون.00:17:08س.ع.أ.: [
  عأي بلد كان ھّوي مسافر؟ ]00:17:16ن.ر.: [

 ] باألرجنتین. 00:17:18س.ع.أ.: [
 كان یحكیلكن عن ھیدي البلد؟ ] مھھمم.00:17:20ن.ر.: [

 ] نعم؟00:17:21س.ع.أ.: [
 كان یحكیلكن عن ھیدي البلد؟ ]00:17:23ن.ر.: [

ھ. كان یحكیلنا وتشیلي وبولیفیا وكیف كانت حیاتن. إیھ. یعني كتیر كان ھیك حضاري. ھیدي إی] 000:17:24س.ع.أ.: [
مساحة، ھیك إیھ  أل. نحنا في .ري بالتالتینات باألربعینات، إیھ كان في شویة تزّمتساعدتنا كتیر بتربیتنا. ألن یعني اتصوّ 

 —ھ أمور طبیعیة، ما في عقد ما في شيألنھ ھیك في ثقة. في كلّ 
 ملة االھل؟كنتي، كنتوا تحسوا حالكن ممیزین یعني بین أترابك أو بین رفقاتك؟ بمعا ]00:18:01ن.ر.: [
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 —] ھیك ما في00:18:06س.ع.أ.: [
 ن.ر: بمعاملة األھل؟

ابقى الحظ االھل، ھیدي كتیر مھضومة، ییجوا رفقاتنا وبعدین كان الوالدة صدرھا  —یعني—ألَ. بس ]00:18:10س.ع.أ.: [
و یعني نحنا خمس بنات، لواسع. والبیوت إنھ ما كانت إنھ شقة وھیك، أل. كان كل بیت وفي قدامھ مماشي وفي قدامھ جنینة. 
إنتي ھلق ك عم بتعیطلك، وكل وحدة بدا ییجي رفقاتھا. بقى مرات نالحظ الوالدة تقول لبعض من رفقاتنا "لیكي إنتي ھلق إمّ 

اكي". نحنا نتضایق، یمكن ھول منحبن كتیر ومنلعب. األھل ینظروا لبعید. یمكن ألنھ ال سم هللا یمكن ك بتكون بّدا إیّ كمان إمّ 
عیلة من عیل وكلن، بس یالحظوا إنھ في فرق بالتربیة. ھنّي، ھنّي یعرفوا لیش بعدن. نحنا كتیر نتضایق. إنھ ھول  ألنھ

منحبن، شو دغري بعتتن عبیتن؟ إیھ یعني مش ال سمح هللا تفرقة أو شي، ھنّي إلن خط بالتربیة ھیك بدن یحافظو علیھ. بس 
 ھادي كانت بس الكل كل البیت مفتوح للكل.

 كنتوا تروحوا ضھرات وھیك؟ وقت مثًال كزدورة العصر، ھول القصص لما كنتي صبیة أو شي؟  ]00:19:45ر.: [ن.
] یعني عند أصحابنا. عند أصحابنا إیھ. إیھ. عطول في زیارات. وبعدین في شغلة. ھلق نبقى مثًال 00:19:55س.ع.أ.: [

 وال مرة حدا أتطلع أو أتمنى إنھ یا ریت بیتنا ھیك. أبًدا. بعتقد رفقاتي إنھ من طبقة إنھ میسورة أكتر. وبیت وفرش وغیر. بس
 إنھ ھول معن مصاري وغنایا الزم یكون بیتن ھیك. إیھ كانت كتیر ھیك الحیاة طبیعیة وسھلة.

 ؟--] ما كان في أماكن تسلیة مثًال توحوا علیھا، سینما أو00:20:39ن.ر.: [
ر. إجا شخص من أفریقیا ومعھ مبلغ بده یشغلھ. اقترحوا علیھ قالولوه بركي ] ھیدي شغلة مھضومة كتی00:20:44س.ع.أ.: [

 بس وقتھا عملولوه یعني ھیكي مش شعر، ھیكي بتعرفي،  ،د. بیقوم بیعمل سینمالبتعمل سینما ألن ما في سینما بالب
 ر: مّوال؟.ن

قاموا قالوا بخان ایھ، إیھ وقت إنھ بدن یوصفوا السینما ألنھ استأجر بمحل كان خان، خان للحمیر. ] 00:21:19س.ع.أ: [
 . [empire]بخان الحمیر ركبت الھاي وسموھا الأل بوا الزّوار، الحمیر ركّ 

 ن.ر: آه األمبیر
الصور  بوامیر، متل بھل معنى، رتّ بخان الح بخان الخمیر [تحاول أن تتذّكر]عن السینما بخان الحمیر.  ]00:21:53س.ع.أ: [
. بخاتن ]غیر واضح[خر ویقولوا ساعة من المكنة وعشرة من الموتور، یعني ھودي . كانت تُ [empire]وسموھا ال
 كتیر حلوة —الحمیر

 رحتي شي مرة علیھا؟  ]00:22:33ن.ر.: [
. وأنا شایفلك مش رح تمشي كتیر. [empire]وھا البوا الصور وسمّ مثًال "بخان الحمیر، رتّ ایھ ایھ، ] 00:22:37س.ع.أ.: [

 ساعة من المكنة وعشرة من الموتور". ألن كلنا صغار نروح وعم نحضر، شوي تخرب.
 ؟ن.ر: شو كنتوا تحضروا

نما، بیكونوا عم یحضروا یعني ھیك سی ]تضحك[یّال یّال بتیجوا بكرا. إیھ. بقى عملوھا ھاي إنھ  ] [تتابع]00:22:56س.ع.أ: [
كان ھیك  —ي ھیك یا دوب متذكریتھا. یعني نیجي مقھورین إنھ لما منحضر كان من زمان أكتر شي ما بعرفھیدي یعن

بعدین وبس كان بحضر ونضھر مقھورین ألن "یّال یّال بكرا بتیجوا". إیھ، ھیدي السینما  —ممثلة بدویة یعني ناسیة بس
فین بوجود موق جھتینما تنین وعمستوى یعني. إیھ. ھلق الاتوقفت. أكیدة مرقت فترات وسنوات وھیدا، وصار في بدل السین

 --ھل وسائل التواصل االجتماعي وال
 --ھنّي مرة رجعوا فتحوا السینما بالنبطیة رجعوا وقفوھا، قاسم اسطنبولي ]00:24:16ن.ر.: [

 ] ھاي مشیت فترة، مشیت فترة وما، ما استمرت كتیر. 00:24:22س.ع.أ.: [
 ن.ر.: لیش قولك؟

 --و ]تضحك[ألنھا عطول بتخرب ] 00:24:29س.ع.أ.: [
 أو شي؟إللھا قالوا ما في دعم  ]00:24:33ن.ر.: [

بخان "عملولوا إیاھا ومبسوطین، شوي یخرب. إیھ ] ال ال ال. بقى ھاي شي متذكرة إنھ نیجي نحضر 00:24:36س.ع.أ.: [
تمشي كتیر. ساعة من المكنة وعشرة من الموتیر". ھیدا . أنا شایفلك مش رح [empire]الحمیر، رتبوا الصور وسموھا ال

 --لت كتیر وبعدینإیھ ما طوّ --عملوھا تركیبة علیھن لھل
 قلتیلي بعدین عملوا رجعوا غیرن؟ ]00:25:12ن.ر.: [

 ھ. وكانوا ماشیین. دور سینما تنین. إی عنيی] إیھ بعدین صار في أكتر. 00:25:15س.ع.أ.: [
 لیش وقفوا، وقتھا؟إیھ و ]00:25:22ن.ر.: [

 بدااالنتلمرقت، إن كان قبل إسرائیل وكان في  --الظروف ال--] وقفوا یعني أكید، الظروف أكتر شي00:25:24س.ع.أ.: [
الفرنسي وكان في المظاھرة ضد االنتداب وقتھا، وبعدین لّمن إجوا الفلسطینیّي ھاو كلن باألربعینات. كمان صار في ھّم 

مش طبیعي لتأمني. الفلسطینیّي جایین على أساس ھودي جمعتین وراجعین. دغري األھالي جدید، صار في وضع وضع 
أكید استقبلوھن ببیوتھن وقدموا لبیقدروا علیھ، بعدین عرفوا إنھ ھیدي خدعة وخلص. ساعتھا صار عندن مخیم والباقي 
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بنظرھن السترجاع فلسطین ویرجعوا عبلدھن. وكان دور لألھالي  ،المیسور استأجر وصار وابتدأ العمل الفدائي المظبوط
كنزة  ىحتّ الب ،بالمساعدات ،كتیر منعتّز فیھ. یعني كانوا بالمظاھرات، إن كان نسوان أو رجال أو صغار، یساووا المظاھرات
بالفعل یعني عمل الفدائي. والفدائي. یعني بذكر أنا ورفقاتي بنشتغل كنزات إنھ للفدائیین. كان في تعاطف وحماس وھیكي لل

 دفعنا الثمن غالي، متل ما بیقولوا.
 —أول شي للعمل الفدائيوكیف خمد ھیدا الحماس؟ قلتیلي كان في حماس  ]00:27:20ن.ر.: [
 ایھ] 00:27:24[س.ع.أ: 

 وكیف بعدین راح ھیدا الحماس؟ ما بقى في حماس؟  ن.ر.: 
 ي. في شغالت خارج خارجلبي، عصعید متل ھلق. متل ھلق یا قعصعید عالم .] ھیدي بترجع للسیاسة00:27:29س.ع.أ.: [

إرادتنا ألن في في جھات بھمھا إنھ یضلوا الفلسطینیّي ھیك مشتتین وإنھا إسرائیل، متل ما ھلق عم منشوف من سیئ ألسوء، 
 --إیھ بقى لألسف. تغیرت

 كنتي تشاركي بمظاھرات؟ ]00:28:15ن.ر.: [
 عطول عطول. ]00:28:17س.ع.أ.: [

 بتتذكري شي موقف مثًال كنتي فیھ بمظاھرة؟ ]00:28:20ن.ر.: [
رب الجزائر وقت ح وبعدین یعني األعالم باألیام كان العلم الفلسطیني، أو وقت ،] كنّا نمشي قدام الكل00:28:25س.ع.أ.: [
، بالنبطیة وبالجنوب یعني جبل عاملیبقى صوتنا "الجزائر عربیة! یا طّالب الحریة!". عطول عطول في روح  الجزائر أوو

 كان ممیز. --على صعید وطني على صعید أدبي عصعید علمي عصعید
 حكیتیلي عن صبیة كانت بالمظاھرة وشلحت وقتھا حجابھا أو شي؟ ]00:29:08ن.ر.: [

ھا بنسوانھا برجال انت المظاھرة ضد االنتداب الفرنسي. ویعني ضھرت البلدكوقتھا  --مش – ] أل. ھیدا00:29:14س.ع.أ.: [
سنة تقریبًا، وكان وقتھا في حجاب یعني  14بصغارھا بالكل. واجتمعوا بالساحة. وكانت المفاجأة إنھ طلعت بنت، ھیك 

—ذكرب یعني. [تتذّكر] قالت شعر ھبّتي سودا أو شي. وقفت وكبقماشة شفافة. ھی وجھھا بس بنسمیھا "رمیة"، بتغطي
 --إیھ لحظة إلتذكر منیح[تتذّكر] 
 حاسبھا حدا وقتھا؟  ]00:30:20ن.ر.: [

 ] نعم؟ 00:30:24س.ع.أ: [
 إنھ لیش ھیك عملتي؟ إنھ حدا حاسبھان.ر.: 

رضا. یعني حفیدة الشیخ أحمد  ،ھا عالم بالنبطیة] آه ألَ. اتصوري أبوھا قاضي، یعني رجل دین، وجدّ 00:30:29س.ع.أ.: [
المرأة، من زمان إنھ صوت المرأة مش، مش مشكور أبًدا. بقى انقسم، وتوقف وتقول شعر وممنوع صوت ، الشیخ أحمد رضا

ھا "قوم شوف حفیدتك صوتھا انقسم الجمھور. قسم كتیر اتحمس وزقفولھا وكانت مفاجأة حلوة. وقسم تاني راحوا عند جدّ 
. "--یا اح"یا كبّ ، من موقف مشّرف". رجعوا، متل ما بیقول المثل ، عفى علیھاطالع بین الرجال!". جاوبن "عفى علیھا

إیھ ھیدا موقف یعني كمان ھیكي بتذكره "یا فتى یعبر الیوَم نضال، قم ودافع  --ھیك مفنوسین ھنّي افتكروا إنھ بدن رجعوا
بقى كانت كتیییر ھیدي. وبقي الحجاب عفترة، یعني ما بقي على طول. . لعرِب"، بھل معنى. إیھ. مش متذكرتھاعن حقوق ا

غیر [بعدییین األكتریة بال إیشارب بال شي. بس أكید إمیاتنا، إمھات وھیداكي ال [echarpe]ار إیشارب لفترة. بعدین صایھ 
 —الحارة"" كانوا، بتذكر وقت المسلسالت بسوریال الزي، بقیوا بس ما عادوا كمان كان لبس كتیر، یغطوا وّجن. بعد ]واضح

 ن.ر.: باب الحارة، ایھ
ر، یا إمي بتذكر الوالدة مرقت فترة شفتھا البسة ھل لبس تقلیدي لبیلبسوه. ھول بتذكّ ھل لبس بعدن ] 00:32:37س.ع.أ: [

 بعدین صار مندیل أبیض، على طول یعني.  رمیة،لبس، بعدیییین لتغیر. صار 
 إنتي اتحجبتي كنتي وقتھا؟ قدیھ كان عمرك لّما اتحجبتي؟] 00:32:58ن.ر.: [

أو قبل یمكن ھل وقت، إیھ لبست رمیة بس شو؟  14و 13لما تصیر وحدة ] اتحجبت شو، یعني وقت 00:33:05س.ع.أ.: [
 أل ما مرقت—یھن شلناھا. إتل اللعبة. بعدیم ، كان]تضحك[نفوت على المحل نشیل الرمیة عن وجنا 

امرأة  [صوتقلتیلي كنتوا تحطوا ھیدي الرمیة عوجكن، بعدین شلتوھا ألنھ كانت لبكة علیكي یعني؟  ]00:33:47ن.ر.: [
 ]تتكلّم مع سلمى من خارج الغرفة

 شو بھا؟] 00:33:40[س.ع.أ.: 
 یعني أھلك ما عراضوا وقتھا إنھ أل، الزم تلبسي حجاب أو شي؟ ن.ر.: عم تقلّك طفّتوا. 

ر طبیعي یا قلبي. لبست حجاب كان یعني شي طبیعي إنھ الكل محجبین. ال ال أل. كانت ھیك، تطوّ ] 00:33:52[ س.ع.أ.:
عني ما محترم، یلبس لبس كمان  ،بقي لبس نأل --یتراجع شوي، یتراجعوا بشكل عفوي. إیھ ما عملت ضجة إنھوقت لبلش 

كان في ال تزلیط وال بنطلون ھیك قد الجسم. أل، لبس محترم، لبس محتشم. عشان ھیك ما بتفرق. یعني إیشارب ھلق. بعدین 
ھیك حط  جت، كمان صرترت وقت اتزوّ دین، اتغیّ بع —عینت ما عدتش حطیت شي عراسي. إیھوقت، بعد دروسي وت

 ل خالعة. ھیدا ألَ. كان في حشمة.إیھ. بس كان شي طبیعي یعني. ما في ھل تزمت، وال فیھ ھ ،مندیل ألن زوجي ابن عالم
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 ك كیف كانت؟ك، إمّ ك؟ حیاة إمّ بتتذكري شي عن حیاة إمّ  ]00:35:33ن.ر.: [
ل ما إنھ مدرسة األمیركان یلّي ھلق اسمھا االنجیلیة. كانت أوّ  ،اجتماعیة بشكل] كانت یعني عنجد 00:35:41س.ع.أ.: [

یجوا رصة بالف ،نضھر من البوابة نفوت عالمدرسة. من ھون كانت عالقتھا مع المعلمات ،استأجروا بیت مالصق لبیتنا یعني
. كانت [Miss Wilson]یركیة مس ولسن وبعدین الرئیسة أم ،نیجوا یشكولھا ھمّ اذا عندن مشكلة بھیك  ، [غیر مفھوم]كلن

ال  ]حكتض[شو الوالدة عالقتھا معھا بمعنى إذا شي بنت طردتھا شي تلمیذة طردتھا المدرسة، تلبس مندیلھا الوالدة وما في 
یعني تتوسط إنھ ھاي إذا بتسمحي طردھا حرام  [Mrs]لیفون وال شي. دغري بتلبس مندیلھا وبتروح تقابل تاخدي موعد وال ت

ھا كانت عالقاتھا االجتماعیة وحیاتھا، ھیدي كتیر تركت یعني ن إیاھا. إیھ. تقلھا تكرمي! معنانھ ھادي بأثر علیھا وأھلھا بدأل
اتیب یعني بیجي مك بس اتعلّموا القرآن. ومن خالل القرآن،، وراعیلھایا عّمي! الوالدة  ،ھاي كتیر أعطتني. یبقى عندھا أمثلة

إذا مجلة جریدة، بتقرا. بس تكتب اسمھا، ما بتعرف. ممنوع كان علیھم یمسكوا القلم، إیھ إیھ، أحلى  بتقراھن. ،من أفریقیا ھا
قرآن قادر لما یصیروا بدھن، بتعرفي العقلیة من زمان یتواصلوا أو یكتبوا رسائل وغیرھا. بیضھروا خاتمین القرآن ولبیختم ا

 عنيعملت شغلة وال قالولي إنھ یإیجي إنھ یعني  ،ات مثًال إیجي متضایقةدعیة كلھا بتعرفھا. ابقى مرّ یقرا. بقى القرآن واأل
ثًال لعرفت الشطر التاني. أو م أنا یمكن للبریفیھ نيكتیر شغلة مھمة. قامت عطتني "ازرع جمیًال ولو في غیر موقعھ". یع

حریة". یا عّمي ھاي! ھاي  سوطنالوة یّ لإمي، العتاب ذیا  ي حاسبھا. بتقلّي "بدّ  ،يمرات ازعل، ازعل إنھ رفیقتي أو ھیك بدّ 
یك كِّ بَ بِ "لِ  قالتلي—یلّي أمیة، شو ھاي؟ ومرة جیت عم ببكي ألن العالمة ما عجبتني بالمدرسة، إنھ فیھا ظلم فیھا شي. شو كمان

یعني  --لقرآنان، مع ن، بزمان معیّ ري ھیك انسانة بعمر معیّ ري اتصوّ ك بیضحك علیك". یعني اتصوّ حكَ ضَ بیبكي علیك، ولبِ 
مناھا ھا، لحتى نحنا وعینا وصرنا نروح علوقت لتروح عاالنتخابات تبصم ألنھ ما بتقدر تكتب اسمھا وال بتعرف تكتب اسم

اختي وقت لسافرت وھیدا. كان عندن، ھیّي ورحیلھا كان  --دعیة بتقراھن، كمان أیّة جریدة أیة رسالةتكتب اسمھا. وإّال األ
ك، تمام. بعدین ما بعود بعرفك. یعني تقریبًا متل معظم قة عنجد مش لفترة. إنھ ھلق أنا بحاجة إللِ زات. كان صداعندن میّ 

 یام. إیھ ألَ. ھنّي أبًدا، ھادي مش واردة أبًدا. بقى ھیدي كلھا اكتسبناھا.اإلاألوقات بھل 
أو  ،تدرسوا دروسكن لحالكن یعني كنتوا تیجواانتو بتتذكري كیف كانت تربیكن مثًال؟ إنتي واخواتك؟  ]00:40:09[ن.ر.:

 ھیّي بتقلكن ھیدا وقت درس ھلق؟
یعني الزم حدا یرافقنا أو شي. أل أل. كان طبیعي. یعني الوالد عنده متجر واألساتذة یبقوا  ،] وال مرة إنھ00:40:27س.ع.أ.: [

ھیدا  ،ما في یعني ،ان شي طبیعي. ما فيھ كعند الوالد وھیدا، كلّ ، ھونیك. إیھ نروح عالمحل نحنا قاعدین قدام المحل یقعدوا
بتذكره. إیھ، كان كلھ ھیكي مبّسط وطبیعي وما في أبًدا إنھ "وین رحتي؟ وین جیتي؟ وكیف كذا؟". ال ال. في ثقة.  سط الّيبالو

 وا، بیالقوا. بقى الحمد �.ح االھل. كیف ربّ یعني في تربیة معینة، ھاي بتریّ 
 ؟--كنتوا مثًال تتعاقبوا إذا إذا ؟كان في عقاب ]00:41:20ن.ر.: [

 ] نعم؟00:41:25س.ع.أ:[
 كان في عقاب، مثًال تعاقبكن إذا عملتوا شي غلط أو ھیك؟ ن.ر.: 

 أكید. أكید. أكید كان في عقاب_____] 00:41:30س.ع.أ.: [
 كیف كانت وسائل العقاب؟_____] 00:41:32ن.ر.: [

یعني في محاسبة وفي إیھ. وفي مثًال یمكن یكون في رحلة، تحرمني عالرحلة ألن أخطأت بشغلة ] 00:41:34س.ع.أ.: [
 معینة. یعني تحرمني عن شي بحبھ. بس أّما ضرب وقتل وعنف وھیدا، أل الحمد �. ما كان موجود أل. 

 مثًال، تیجي تساعدھا بالبیت؟  كان في حدا یساعدھا بالبیت؟ أو ھیي لبتقوم بأعمال البیت كلن؟ كان في حدا، وحدةن.ر.:
یعني صعب لّمن ولدین یعني بیكون عمره الولد  ركتیانت كل سنة تجیب ولد. كانت كان عندنا، ألنھ ك] 00:42:13س.ع.أ.: [

بعده إن كتّر سنة بیكون إجاھا ولد. إیھ. ورا بعض جابوا الوالد. كانت كتیر سھلة. یستعینوا ب بالمنطقة. یعني، بتیجي مثًال 
الدة. إنھ خدمتنا فیھا الو ركتینھا. بس كمان كان في شغلة نت من شي ضیعة ھیكي بحاجة لشغل. إیھ. بقى كانت أكیدة تعاوب

كانت تشّغلنا. رغم في وحدة. بعرف وقت لبدھا، الغسیل نغسل عدینا. أبًدا. تقیعدني أنا وإختي وتقسم مین أول شي ومین 
وغیرھا. كمان كمان. كان  [Moulinex]بیعطي للتاني. أو إذا في للطبخ ما كانوا یدقّوا لحمة على البالطة، مش مولینكس 

ي یعني اختصاصھا خبز المرقوق، تیجي وتنام لیلتھا عنّا لیعملوا ھی الشتا یخبزوا المرقوق، أكید تیجي وحدةالخبز لّمن ب
كتیر شتا وما فیھن یشتروا. بس بالحاالت العادیة نبقى نعجن بالبیت، یعني أعجن نعمل  عیانةیوم ألن تیجي  15، 10ل

 . یعني كان إلنا دور. إیھ.--"كماش". ھول ھلق لعم نشتریھن. نعجن وبالشوبك ونرقّن و
 شو كان اسمھا البنت لتستعین فیھا؟ اسمھا "لفّایة" أو شي؟ أو مش مارق علیكي ھیدا االسم؟] 00:44:32ن.ر.: [

لم  كنّا ھیكي إذا مش كبیرة كتیر .بس نحنا بالبیت أكیدة ما منعیط كذاقولوا لفّایة. یعني ھیّي ب --ھإی] 00:44:39س.ع.أ.: [
ة. وقت لما نلعب معنا وھیدا. ومرات ما تالقي، تالقي ست كبیرة بالعمر. یعني لو إجت، إّال تساعدھا بناحیة معیّ نلعب ت بدنا

  --كانت میسورة. كانت العالم بضیقة ویالقوھا طبیعیة. طبیعیة إنھ اشتغل بالبیت یعني. مش إنھ ایھبتالقي وحدة صغیرة. 
 تقیلة شوي أو ما بتعرفي شو معناتھا؟یعني كلمة "لفّایة" كانت  ]00:45:06ن.ر.: [

 ما بتذكر، ما بتذكر شي. بعرف نقعد نحسبن كم وحدة صرنا مغیرین وھیك یعني، ما. إیھ.] 00:45:11س.ع.أ.: [
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 شو أكتر شي أثرت فیھ إمك؟ إمك كیف أثرت علیكي؟ شو أكتر شي تأثرتي فیھ بعالقتك مع إمك؟ ]00:45:23ن.ر.: [
اجتماعیًا، وبعدین سعة الصدر وبعدین التسامح ألن بیمرق الواحد بظروف كتیرة،  --علیّي أثرت] 00:45:31س.ع.أ.: [

فرق ما یستصعب أي أمر، فرق ما یتقبّل ھل شي ھیكي ب برحابة صدر. بقى أمور كتیرة ساعدتنا بالحیاة، من خالل ما 
 ھ. اكتسبنا إشیا كتیرة. ھا، نشوف معاملھا، ونشوف كیف. إینشوف أسلوب

 بتتذكري عادات وتقالید كانت تصیر؟ عادات وتقالید كانوا یعملوھا؟ أھلك مثًال؟ ]00:46:26[ ن.ر.:
یعني كان وقت عید المولد. عید المولد یجتمعوا، ییجوا الكل مثًال بھل حي أصحابن، یبعتولن خبر. ] 00:46:34س.ع.أ.: [

قضامة، كانوا یسموھا قضامة. یعني حمص بسكر ھیك. ییجوا یقروا المولد ویوزعوا بتذكر ھیكي صرر یعملوھا ھنّي من 
ھو ھاي یضیفوھا. وفي أناشید بیعرفوھا یقولوھا. كتیر تیجي ھیك شغلة طبیعیة وحلوة وینبسطوا و. إیھ. وبعدین كمان 

یعني  دجیراننا بیت السیم وفي عاشوراء عشرة أیام، العاشوراء. ھیدا یعني من وقت لفتّحت عینینا منعرف إنھ في شھر محرّ 
یوم بوقت یعني ھیدیكي ال ،وكمانا ببیت شیخ البلد. یكونوا مثًال بھل بیتین وغیر ،مرتھ وإمھ ھنّي یقروا المجلس ،بیت عالم

قاء ل نّي مھیئین یروحوا عالبیوت. أكیدیكون في نساء ھأل حاالت یومیة المحدد نحضر بھل بیت، یكون مجموعة كبیرة وب
روا شي من السیرة الحسینیة وبقوا كتار یعني. ھَو بالنھار. إیھ. وباللیل، الرجال یعني یضھروا، مبلغ. إیھ، یروحوا عالبیوت یق
ن. ، ننبسط أكتر شي آخر یومییعني مش األغاني، النّدابیّات وھیك یعني إیھ. بس كان ننبسط --نسمع یعني ھیك بعض ال

یجوا یتون وجفف ویجیبوا الزین زالبیة، ویجیبوا التین المیجوا جایبین منتوجات الضیعة. وعاملیجوا قرایب الوالد من بالط و
، بس یسموھا "الفلّة". وبعد العاشوراءبیجوا یناموا لیلة لیحضروا العاشوراء. البیت. شو كان، یعني ننبسط! ألن یناموا عنّا 

وشھر صفا  مد ألَ. یمكن شھر محرّ كان عشرة إیام یبقى مثًال بالحسینیة "بّث الثواب" وترجع العالم لحیاتھا الطبیعیة. ھلق أكی
 من زمان للعشرة إیام وخلص.  ]غیر واضح[كانت یعني بیتذكروا كل الحوادث بتفاصیلھا. بقى إیھ. 

 ورمضان كیف كنتوا تعملوا؟ كانت إمك تبعت معكي أكل للجیران خبرتیني؟ ن.ر.:
ل یدق على الطببدنا نسمعوا رح یجي وعّما برمضان كتیر حلو وننبسط. المسّحراتي وقت  --رمضان] 00:49:50س.ع.أ.: [

یا أبو  ،]وا اسمھیسمّ [إیھ. ما البلد شو على كبرھا ما یعني الكل بیسمعھ. بقى یمرق عكل بیت. "یا فالن أو الدربّكة كان، 
ي یوم قال یھ. وتانمحمد، وحّدوا هللا!". شو انكیّف! باألول لما كنا صغار ما یخلونا نقوم، بس نبكي ونقلھا نقوم بدنا نتسّحر. إ

كنّا نكون ماكلین كزا أكلة. ولّمن كبرنا كمان أكتر، صرنا نصوم إنھ كل النھار بس شو، شو  10بدنا نصوم، وین الساعة 
ر ؟ بس قد ما یكون جوعان. بقى كتی]تضحك[نجمع أكل وشغالت ھیكي طیبة إنھ بس نُفطُر! بس یفطر الواحد شو بده یاكل 

 —وھیدي كلھ یا قلبي كان طبیعي--احلوة إیام رمضان ولیالیھ
 كانوا یساعدوا الجیران بعضن؟ وقت رمضان، إذا في حدا فقیر؟ ]00:51:32ن.ر.: [

یعني في شغلة إنھ بعرف من الوالدة هللا یرحمھا، كل یوم بس یخلص االكل یعني  --وقت رمضان] 00:51:42س.ع.أ.: [
اعدة. ما بدنا نسمیھن فقرا، یعني بحاجة لمس —وضعن وضعن شوي یعنيبحّي یعني  مساًءا تكون محّضرة لمثًال بیتین تالتة

ر لبیعمل برمضان خیر ولبیطعمي المحتاج. عشان ھیك تبلش تعطینا من االكل ونروح نوصلّن. وفي مرا كمان م كتییومھ
بحّي كان علیّي أنا آخدلھا. ھیكي، نبقى نسّمیھا شریفة. یعني دیّنة وھیدا. لمّرة، ھایب ضلي أذكرھا، مرة لحقني كلب وانكبّوا 

بقى . ی]تضحك[ي قبل الضھر شو مھیئین ناخد، أو حدا یروح معنا األغراض وحلفت صرنا مما نبقى للعصر. صرنا یعن
ي أو "أنا عم بعط ]یتباھى[ن بدون ما یتداغر في ھیكي یشعر مع المحتاج وبدو ذكریات حلوة یا عّمي. كان في تعاون، كان

تیر كانت بقى ك --االجر. إیھ فالن، أو أنا عم ببعت أكل لفالن". وبالمخفي. وقد ما یعملوا ھیك بستریّة قد ما إنھ قال یكسبوا
 حیاة حلوة ومریحة وما في أي تعقیدات وأي أو شي. 

 بتتذكري كیف كانوا االعراس؟ كانوا یعملوا أعراس من زمان؟ بتتذكري كیف كانوا؟ ]00:53:56ن.ر.: [
ناقشة". ھاي . مثًال بتذكر وقت یكون في عرس، أكید في ست ھیك موظفة اسمھا "الأعراس، آیي] 00:54:02س.ع.أ.: [

و التیاب ، ھیّي لتھیئلھا شكلھا وشئلھا. نحنا ھون بیقولوا "ماكیاج"وقت بیكون في عرس، بیبعتوا وراھا لتھیئ العروس. لتھی
لرح تلبسن وشو كذا. وحافظة الزغاریط وبتكون موجودة بالعرس تعمل جو یعني. إیھ، ویعني كانوا النسوان لوحد والرجال 

خ وبده یاخد الوكالة. إیھ، الكل ھیكي یكونوا محجبین یعني البسین عراسن والناقشة ھیّي تتولى ترد لوحد وبعدین لییجي الشی
. قیمة ]تضحك باستھزاء[عالشیخ. یعني ما بدن إنھ من أول مرة إنھ تقلّھ "أنت وكیلي". یعني كل ما تأخرت قال یعني قیمة 

یر غ[إذا بالوسط إنھ نبطاني "راحت عالمدرسة". لحتى یقول إنھ إللھا أكتر. إیھ. "راحت عالعین" إذا من بّرات الضیعة، و
اة یعني رغم مرات ما بیستثنى االمر من ااة حیاااة سھلة، حی. إیھ، بقى یعني حیاا]تضحك[تالت مرات أو شي لتوّكل  ]واضح

 حیاة رغم رغم رغم وفیّات أو من یعني یكون في حزن أو في ھیدا. إیھ. یمرق. شي طبیعي. إیھ بس یعني كان كتیر ھیك
 العذارى متل ما بیقولوا، بس كان ھیكي مبسوطین العالم بالوضع. ما إیھ، ما كلنا متل بعضنا. وماشي الحال. إیھ. 

كانوا یضلوا الرجال مفصولین عن النساء وّال بیرجعوا بیعملوا دبكة وحلقة وھیك؟ بالعرس، وقت  ]00:56:26ن.ر.: [
 االعراس؟
 أعراس ألَ. نسوان لوحد والرجال لوحد__] 00:56:34س.ع.أ.: [

 یمكن بالضیعة غیر بیكون؟ ______ مم بالنبطیة ھاي،] 00:56:39ن.ر.: [
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صبیة  فرخة ودیك، یعني ]غیر واضح[بالضیعة أل بالضیعة یمكن یعملوا دبكة، یعني ببالط بالعرس ] 00:56:40[ :س.ع.أ.
وشب. ووالد یعني ھیكي غزل على دلعونا یكون إلن كلمات محددة وھَیك كتیر حلوین. ألَ، بالضیعة بكتیر العرس في براءة 
أكتر وطبیعي أكتر وھیك. إیھ، أّما بالنبطیة وبالمدن، ألَ. یحتاطوا. یعني یمكن یا دوب إنھ بعد كتب الكتاب، یفّوتوا العریس 

 م على العروس وھیدا كل شي. أّما ما یصیر اختالط وال شي متل ھلق أل أل أل. لحتى یسلّ 
یعني ما كان في كتیر عالقات بین الصبایا والشباب،  --كیف كان--شو كان بدي اسألك --ویعني] 00:57:44.: [ن.ر

 تضھروا مع بعض وھیك؟ كان في صبایا لحال وبنات لحال ما ھیك؟ 
ھیدي لبلشت بالتعلیم. قبل التعلیم ألنھ كانت المدارس مدارس للبنات ومدارس للصبیان. إیھ. ما كان ] 00:57:54س.ع.أ.: [

 في اختالط. بس وقت بلشت یعني التحقت بالتعلیم، اتغیرت. صار في أساتذة ومعلمات وصداقة وجمالة. إیھ ألَ بتتغیر. 
 عشاب؟ یعني مش متل ھلق دوا وحكیم؟آه كان بدي اسألك. كانوا یتداووا قبل باأل ]00:58:29ن.ر.: [

كانت معظم الوصفات طبیعیة وناجحة. میّة بالمیّة. كلّھ من األعشاب. كلم من األعشاب. اتصوري ] 00:58:35س.ع.أ.: [
ة للّمن بأكلنا ھلق االكل بیمرق بالكبّة وباللحمة، كّمونة بسّموھا، یعني من شو ُمؤلَّفة: الحبق والمردكوش والكّمون. كل كل شغ

من ھول إلھا یعني دوا. عم بتكون دوا. كلھ اكتشفوه بعدین، إیھ بقى ما في إدویة أبًدا. لوجع الراس، یحطوا شغالت مرات 
بذكر الوالد كان راسھ یوجعھ. یلفتلي نظري، یقطع قطع بطاطا، بطاطا، ویحطن على جبھتھ ھیك یربطھن. أو إذا مرّشح أو 

رن عضھرن. ھیكي متل الفناجین بس خّصیص لھون. بذكر یشّعلوا فیھا مدري مدري شو، شو یسّموه، كاسات ھوا. عضھ
. إیھ. وغیر وقت الرشوحات والغریب [تضحك]شو ویحطوھا عالضھر. اتصّوري ھیدي لیمكن یروحوا االحتقان لیروحوا ال

[grippe] یھ، ما كان في شي اسمھ وغیر األعشاب والزھورات. والكل. غیر إذا العصبة ما تسألي شو بدھا ییجوا یعملوا. إ
وال شي. ھاو  [Panadol]وال بنادول [aspirin]. بالبیوت ما في وال دوا. عم قلّك حتى وجع الراس ال في ال أسبیرأبًداأدویة 

 كلن بعدین.
ا؟ وكان في ناس یبرموا مثًال بال یبیعوا أعشاب أو شي، وّال كنتوا إنتو مثًال تروحوا على الحقلة تجیب ]01:00:38ن.ر.: [

 أو كان في سوق لألعشاب؟
مثًال، لبالضیعة مؤمنة، لبالنبطیة كمان إّما ببیوتن ببیوتن. مثًال بذكر كان في عشبة تطلع بالجنینة عنّا، ] 01:00:48س.ع.أ.: [
یعني كان في ھیك أعشاب. وإذا مش موجود، عند الجارة، عند بالضیعة إللنا فیھا أصحاب وقرایب.  --للكلى—قال ھیدي لل

 أعشاب.  ]غیر واضح[ھیك یتأّمن بشكل 
 كانوا یقولوا إنھ في من زمان حدا من النور بیبرم إنھ كرمال السنان أو شي؟ ]01:01:36ن.ر.: [

 في مش دكتور شخص بیعمل وجبة مدري شو، تقصده. إیھ.السنان ألَ. بذكر الوالدة، ] 01:01:44س.ع.أ.: [
 كانوا یبرموا عاألحیاء أو شي ھولي األشخاص؟ ------]01:01:56ن.ر.: [

أل أل أل. ھیّي تقصده. تروح عالبیت. منعرف إنھ راحت لحتى تشوف الوجبة وقیاسھا وكذا. أل ألً. ] 01:01:57س.ع.أ.: [
ر" منسمیھ. إیھ. بس بس. وكان ھروا الولد. إیھ. ییجي شخص، أل ھیدا شغلتھ "المطھّ أطباء. مین لیبرم؟ وقت الطھور بدن یط

. یقصده الواحد يدكتور واحد بالنبطیة. ھیدا باألول منتذكره. بعدین صاروا تنین. بعدین. بس الدكتور لباألول ھیدا كان لكل ش
 --ویتّكلوا ھیك على األعشاب وعلىنین، رجع، غریب، غیره. إیھ. كان حكیم واحد. یذلكل شي: عینین، 

 شو بتتذكري عن المدرسة؟ كنتي تحبي تتعلمي؟]  01:02:43ن.ر.: [
ل جالیة أجنبیة إجت عالنبطیة، ھیّي االنجیلیة. األمیركان. إحنا كان حظنا كبیر إنھ وقت األوّ  --المدرسة] 01:02:46س.ع.أ.: [

المدرسة ت كانر متل ما عم بقلك، من البوابة نفوت على البوابة. بقى مدرسة األمیركان. واستأجروا بالحارة یعني بیت، نضھ
ة یھا حكومیة. مدرسبالنسبة ھیك مریحة. بعدین، كان في مدرستین. مدرسة للصبیان ومدرسة للبنات. ھولي مدارس نسمّ 

وھا من ، كان یقصدرتیفیكاللسی حكومة. مدرسة الصبیان ألن فیھاالحكومة. ما یقولوا المدرسة الرسمیة. كان اسمھا مدرسة ال
المنطقة كلھا حتى من بنت جبیل. ییجوا طالب ویستأجروا ھیك أوضة، یستأجروا ھیك أوض بالحارات یأجروھن وییجیبوا 

للصبیان. البنات مش ضروري تتعلم. كانت تشتغل إذا بالبیت یعني تشتغل  ،ألن كان التعلیم وقتھا بس للذكور ،ممعن إختن
. اتعودوا إنھ البنات ھیك شغلن. بس لّمن بدن --، ومبسوطة إنھ ھیك، ھیك الزم یكون ان وبالزراعةأھلھا وبشّك الدخ مع

صف الشھادة، . لما كان في غیر لحد صف السیرتیفیكاما في بالمنطقة كلھا غیر بالنبطیة  ،ییجوا عالنبطیة، ألن في شھادة
ي ر نستصعبھا. بس ھنّ عني وقت یعني ھادي نحنا بس نتذكّ ھاي المھمة. بقى تیجي األخت مع اخوتھا لتخدمن، ھادي كتیر ی

فوقوا على تت وكلن یعني بالضیعة. شوي شوي اتغیرت الحكایة ووعیوا وصارت البنات یعني یاكانوا إنھ شي طبیعي. البن
ألن مدرسة . بعرف من إختي الكبیرة. أول سنة بیقدموا بنات سیرتیفیكا 44بمدرسة البنات للعام الصبیان والسیرتیفیكا 

بنات ما  بنات یعني تالت أربع ،ما فش والد سیرتیفیكا، قالولن ما في سیرتیفیكاان وصلت للصف السادس، ھیدا األمیرك
اتضایقت وتبكي إلنا وعرفت إنھ بمدرسة الحكومة إجت معلمة ھیّي من النبطیة، فتاة النبطیة، ھّي . ساعتھا --بیبعتوا على ال

 . ل صف سیرتیفیكاحت أوّ ین ودغري اتوظفت واستلمت اإلدارة وفتل بنت عاملة دار المعلماوّ 
 ن.ر.: شو كان إسما؟



 ورشة المعارف

٣أنطوان فرح، الطابق بنایة   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان
	

10	

حمھا. هللا یر ،. واتقدم وقتھا سبع بنات، نجح تالتة. من جملتن إختي. وفریحة الحاج علي44ھادي عام ] 01:06:03س.ع.أ: [
رة الجدیدة، كانت خلصت فریحة الحاج علي لصارت بعدین مدیرة. إیھ، ووحدة كمان رفیقة إللھن. ما اتأخرت كتیر المدی

ببیروت وكمان البریفیھ ودار المعلمین، إجت واستلمت محلھا ألنھ ھیّي اتجوزت وسافرت. واستلمت فریحة الحاج علي 
 یر حلو لفریحة الحاج علي هللا یرحمھا. رسة الرسمیة. تاریخ كتیالمد

 ن.ر.: هللا یرحمھا 
یمكن بدھا محاضرة. المدرسة الرسمیة الحكومیة ھیدي لوحدھا بدھا محاضرة. ا لوحدھھاي ھاي ] 01:06:59س.ع.أ: [

وقت لعلّمنا فیھا، ھیّي الرائدة ثقافیًا ووطنیًا وتربویًا. كانت األناشید الوطنیة تصدح بكل كمان كانت مدرسة الحكومة، یعني 
ظین فنشید. مناسبة عید الشجرة، نكون محوإلھا ھاو الحكومیة المدارس الرسمیة. المناسبات الوطنیة. كل مناسبة  ،المدارس

ا یتعاونوا المدارس كلھا بمحل معین أو كل مدرسة تزرع یزرعوا شجرة. إمّ  ،البنات عاملین ھیكي مجموعة من الكورال. إیھ
ید الطفل ع شجرة بمدرستھا ویغنّوا نشید الشجرة. بعید االستقالل، نشید االستقالل. بعید الطفل، ھیدي بعدین عإیام الجمعیة

، مع بدایة 52 آواخر ال ،بكل األعیاد كان أناشید وطنیة. لألسف، بعد یعني كل لبتذكره لّمن بلشت بالتعلیم مثًال  --كمان في إلھ
لبنان وإلّي زاد المصائب أكتر  ھا بكلّ شت، ھون اتغیرت األمور كلّ ، وقت الحرب االھلیة بلّ 75. ال 75، لعام ال 53ال 

ھا كلّ ووالتھجیر، یعني شي ربع قرن. مأساة كلھا. حرب  ،. العدو اإلسرائیلي. والغارات والقصف والخرابالحرب اإلسرائیلیة
ت ة، رجعوا األھالي بس شو رجعانسحب العدو اإلسرائیلي عالقرى االمامیّ  اھا خراب وتھجیر. بقى بالتمانینات لمّ ویالت وكلّ 

العدو بعده موجود. ناطرین جدار صوت.  ،ب ألن ما بعَد إسرائیلالمدرسة؟ نفوت طالب مش الطالب لمنعرفن. قاعدین برع
ل مرة بعد ما إجو، بحب اسمع األصوات ألن طبعي إني بس فوت على الصف، أوّ بأو ناطرین قصف یسمعوا قصف. و

ال الضیعة و بحتاجھن. إیھ بقى یّال كل واحد، ھیدي سنة رابعة كانت. إیھ ھلق كل واحد بده یقلّل غنّایة. ألن كان في أغاني
أجمل من ھیك. واالناشید الوطنیة. ھاو لكلنا منعرفن. تفاجئت. ییھ! قام واحد "صیدلي یا صیدلي"، والتاني "یا إّمي طلّي من 

اني شت أغوین النشید الوطني؟ بلّ  --شو؟ سنة حرب وكلّن كانوا ھكتبت النشید الوطني ألن ،أول شغلةشو ھیھ؟ الطاقة". 
 ھیدي كمان محطّة.  ،یھا أغاني الضیعة حلوة. إیھ بقىالضیعة ھیك لینبسطوا ف

كنتي تحبّي تكوني معلمة؟ یعني كان طموحك تكوني معلمة من لّمن كنتي صغیرة، أو كان عندك شي  ]01:10:57[ :. ر.ن
 طموح تاني؟

نة وبالمدرسة، بتذكر كان سمن أنا وصغیرة. من أنا وصغیرة، إبقى قلّد المعلمة بالبیت، كیف بتعمل.  ]01:11:02[ :.ع.أس
غر والد، أص بّديعلى سنوات إنھ الساعة عشرة  بیرة بس اتعّودت قبل السیرتیفیكاكانت شھادتي ومسؤولیة ك .السیرتیفیكا

الساعة یا  قدیش"یعني كانوا سنة أولى، ھول یبقوا ناطرینّي. ننزل عالفرصة حاملة عروسة اللبنة بإید وبعدین كلّن ورایي، 
بس توصل للعشرة بدي أركض وألقطن، لیبقى لآلخر ھّوي البطل. وما عم بنتبھ إنھ الرئیسة  وحدة، سبعة، المھمن وقلّ  "دیب؟

یا ". بقلھا "تعلّمیھن؟ بتحبّي". "كتیییر". بقلّھا "بتحبّي إنتي الوالد؟"عم بتراقبني. بتفاجئ بتبعت ورایي من الصف. بتقلّي 
بعرف  !أكید"لّھا . قلت"--ألن شفتك عم بتلعبیھن ومبسوطین. یعني أغاني ،ساعة فنونكل یوم فیكي تعطیھن ". قالتلي !"ریت

القسط و !یّفت. ك"بعفیكي من القسطقالتلي ". "أكید" لتلھا. ق"أغاني للوالد وأشغال. وبعدین، ریاضة وموسیقى ورسم وشغالت
السنة رح "رحت ماخدیتھا بشارة للوالد هللا یرحمھ  أناإنھ أكید بسیط بالنسبة لھل إیام. بقى  --كان بسیط وقتھا یعني مش ھل
إنّي كّل یوم أعطي الصغار ساعة فنون  مس ویلسون يقالتل". قلتلھ "خیر انشاء هللا؟". "وفر علیك. ما رح تدفع القسط

رت . صا. وأنا شو كان سالحي؟ البك"شكًرا، ما بّدي توفّري علیّي. السنة شھادتك وھاي موضوع ممنوع". قلّي "وبتعفیني
. !"وهللا هللا یخلّیكي —داإذا تأّخرت بالعالمات، إذا ھیجّربوني. جّربوني شھر،  !هللا یخلّیكن"ابكي ولجأت للوالدة هللا یرحمھا 

صرت باللیل وبالنھار ادرس لحتّى العالمات لألھل، لحتّى النجاح لألھل، وكانت  !. شو"طیب. منجّرب"اتّدخلت الوالدة. قال 
بدون أغالط  ،؟ اإلنشاء العربي صفحة وصفحتینا؟ شو سیرتیفیكانھ في عندي مسؤولیة. شو سیرتیفیكأجمل سنة رغم إ

، مدرسة أمیركان، یعني عم ناخد إنكلیزي لًمائلة بالفرنسي. وعمع األس ،إمالئیة. اللغة الفرنسیة إمالء فرنسي، كمان صفحة
 .[a choisir[فرنسیة. لبعدین، بآواخر یمكن األربعینات، إیھ صار مطلوب باللغة ال ،سنتھا س ألنھ كانت مطلوبة بالسیرتیفیكاب

إیّاھن، أنا وختیاري. أو إنكلیزي أو فرنسي. بقى الحمد � وقتھا نجحت بالجھتین، نجحت معلمة لھل والد وكیّفت ا، یعني
  ر كنت حب علّم.ینجحت. إیھ. كت وكمان بالسیرتیفیكا

 بیشّكوا قلتیلي دخان وھیك إشیا؟  الّيا عالمدرسة، كنتي تشوفي البنات لّما بیروحو :ن.ر.
 —س.ع. أ: بالنسبة

 ، عضیعة خالك أو ھیك؟ "میفدون"كنتي تروحي عن.ر.: 
 س.ع.أ: بالنسبة إنو؟ 

 وتشوفي البنات لعم بیشتغلوا بالتبغ، فتیات التبغ؟أو ھیك؟ كنتي تروحي عضیعة خالك ن.ر: 
عندن رزق وأكید كلّن كانوا یزرعوا  ،اسمھا میفدون ،ضیعةالب ،مھمة. في خواليیر كتیر ھیدي كتی [01:15:09] :س.ع.أ.

كن، یم "َمیبَر"اسمھ  —روح عمیفدون وأقعد معاھن وأستأنس، یعطوني ،بالصیفیة شّك الدخان ، ماان. بقى بالفرصةدخّ 
ي ا مدرسة؟ ما عنّا كمان تسفیط ومدرأیّ ". قال "طیّب بالشتا ما بتروحوا عالمدرسة؟"ان. بس سألتن وشوف كیف بیشّكوا الدخّ 
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ا . وإذ"ھ. وشو یعني ما فش مدرسة؟إی". قال "یقوم بھالشغل؟ شو ھالحكي؟ بّدوا. شو رح أعمل؟ مین ]"تشھق[ !ییھ". "شو
ھن. یین إنھ ھیدا واقع. یعني كانوا راض"؟--عبعضھا. إیھھھ ونحنا ھیّانا في دخان. مین بدهالوالد في، بیستأجروا أوضتین 

أو إذا  .صاروا مثًال البعض، البعض، لعم بیروحوا مع إخوتھن، إخوتھن یعلّموھن ،ر ضایقتني. بقى شوي شويھیدي كتیی
عندن عندن دخان و !المدرسة قریبة إلن یساعدوھن یعني. ما، یعني كانت خطوة باألول كتیر صعبة إنھ في عندن شغل كتیر

ت ھیك، ھیك واقعھا وھیك تتجّوز وتجیب والد وتحافظ عبیتھا وع أوالدھا الزراعة وعندن مسؤولیات. یعني ھیدا خلقت البن
وكمان تساعد زوجھا. یعني كانوا خاّصةً بالضیع. كانت عنجد المرا إلھا دور والصبایا إلن دور، یعني ھیكي إیدن وإید بیھن 

ضیعة. عم علیم شفت إنھ عم ییجي من الوخیّھن وغیره. إیھ بقى بعدین الحمد � یعني أكتر شي بالخمسینات وقت لبشلّت بالت
بییجوا على النبطیة البنات ألن ما عندن بالضیعة صف ابتدائي معیّن، یضطروا ییجوا عالنبطیة. إّما یكونوا مع إخوتھن أو 

وشوي شوي ما شاء هللا سبقوا الشباب ومتل ما  ،إذا قریبة یروحوا مشي. إن كان صبیان أو بنات. یروحوا مشي. وانطلقوا
إن كان قضاة وطبیبات وغیرھا. إیھ ألَ وانطلقوا ویعني مش بس انطلقوا،  ،نسبة البنات یعني المتعلمات --م من شوف، النسبةع

  والحمد �. --انطلقوا. وعطوا نتیجة وتقریبًا كانوا یتفّوقوا على الصبیان وعلى
 وین كّملتي رجعتي؟ بس خلّصتي السیرتیفیكا ]01:18:45[ :ن.ر.

خیاطة  قطبتین ن بیبعتوھا لعند الخیّاطة تتعلّم، متل أي رعیل رفقاتي. یعیبس خلّصت السیرتیفیكا ]01:18:49[ :س.ع.أ.
ین في وإذا بّرات النبطیة، و ؟ولوین ؟إنّو وین بّدا تروح؟ في ضھرة بّرات النبطیة --حتّى لّما ییجي ابن الحالل، تكون ما فيل

یّال بتتعلّم قطبتین خیاطة وصارت بتعرف یعني تقرا ووھیك تجیب قصص  نعمة. ، ھیديأخدت السیرتیفیكا !مواصالت؟ أبًدا
 بس بعدین أكید اتغیّرت. --وغیره. إیھ

 ؟—أھھھ وإنتي شو عملتي؟ كّملتي بعد السیرتیفیكا أو ]01:19:40[ :ن.ر.
ھلّق خلصتھا للسیرتیفیكا. إختي الكبیرة ھاي ھیّي، ھیّي بمساعیھا الخاّصة قدرت بس خلصت  ---إیھ ]01:19:43[ :س.ع.أ.

مدرسة اإلنكلیز كانت، بعرفش ھلّق صارت الجامعة أو غیره. مدرسة اإلنكلیز للبنات.  ،السیرتیفیكا اتّصلت بمدرسة ببیروت
  ما بیسمحلنا. اتّصلت وبعتت رسالة باإلنكلیزي إنھ حابّة كفّي بس وضعنا الماّدي

  كانت تعرف تكتب باإلنكلیزي؟  ]01:20:23[ :ن.ر.
إیھ. بعتت إنھ بحب كفّي علمي  --د بتكون بمساعدة حدا، ھلّق ھیّي بتعرف إنكلیزي بس لّمنإیھ. أكی ]01:20:25[ :س.ع.أ.

وخلصت وإجت دغري  ] [high-schoolاتّصلوا وبعتولھا إنھ فیكي تلتحقي بالمدرسة. كیّفت. كفّت یعني  !بمساعدة. دغري
. إیھ، معناھا دغري إجت واستلمت التعلیم. كمان مش ---واتعیّنت یعني صارت كمان للوالد دعم ألنھ التجارة صارت لورا و

لفترة طویلة، أبو یمكن خمس سّت سنین واتزّوجت. بھل فترة، ھلّق أنا خلصت السیرتیفیكا. إختي الكبیرة قلتلّك كان بعد 
. إختي بعد ألكبر منّي، معناتھا أنا التالتة، الوسط إجاھا نصیب واتزّوجت بعد السیرتیفیكا. ھلّق أنا خلصت السیرتیفیكا، بلّشت

بحبّوا العلم. وین بّدا تكفّي؟ صعب. ما في. سیرتیفیكا ما في. راحت سنة، وكتار قالوا بتعمل  —احتاروا االھل. بحبّوا إنھ
اّصة. وھون بّدي ركّز ع إسم وكیلة معلمة أو وكیل معلم. بالفعل، اتعیّن وكالء كتیرة من بشي مدرسة خ —وكیلة معلمة بشي

كا. . كانوا باستطاعتھم یعلّموا المرحل االبتدائیة كلّھا. ھیدا لبینجح بشھادة السیرتیفیتذةمن األسا نخبةحملة السیرتیفیكا. وكانوا 
 فتحوا مدرسة، وصف ،ا األھل. قام مدرسة خاصة، مدرسة تابعة للمقاصدمعناھا كان وكیل معلم ألنھ مش قادر یكفّي، ما قبلو

بعد السیرتیفیكا. كان صف شو بعد السیرتیفیكا، إجت كّل المواد بالعربي. یعني متل بسوریّا. الھندسة والجبر والفیزیا والكیمیا 
دة وا األھل. لبعدییین عرفوا إنھ ب جدیومعلمات مش مھیّئین. راحت سنة كمان ھیك. وضلّوا یفتش !والطبیعیات. شو بالعربي

استھونوھا األھل إنھ وقت لبتروح داخلي عند  !مرجعیون، مدرسة الراھبات، القلبین األقدسین، فتحت عندھا بریفیھ. دغري
 --يیعني في كان نظرة معینة إنھ بعدین قریبة لبالط إذا احتاجت ش --الراھبات إنھ بیطّّمنوا إنھ ما رح تروح لمحّل، ما رح

ورحنا عمرجعیون. كانت اتصّوري أّول سنة طالبة وحدة بدھا تقّدم على البریفیھ. وتاني سنة، طالبة وحدة بدھا تقّدم على 
، كفّیت وبآخر بقى الحمد � ،فرنسیة وعربیة یعني یقدموا. إیھ تمانة، وكان بریفیھ -ةالبریفیھ. تالت سنة، دورنا كنّا شي سبع

س م ،تخّولني ألتحق بالمدرسة الرسمیة. رئیسة مدرسة اإلّمیركانب وھاي ،نجحنا بالبریفیھ 52بصیف ال  ،یعني 52ال 
 ال یعني التحق، إلتحاق إنّي علّم. ھیدا --كانت بعدھا. عرفت إنھ خلصت، بعتت ورایي. كان بعدني مش جاییني ال ،ویلسون

و نا بحّب علّم واستلمت دغري أّول تكمیلي. إیھ، شیعني تشرین أّول. وتشرین تاني وبعتتلي خبر إنھ شو رأیك تبقي؟ ألن ا
لقت إنھ الصبایا مبسوطین. شو رأیك تعلّمي ومنعطیكي متل الحكومي؟ ما حدا بیقبل، یعني األھل بیضلّوا یفّكروا للمستقبل 

یم واستقبلتني مدیرة. بدأت رحلتي بالتعل 53، یعني مع بدایة ال 52بأّول ال كان، بكانون ولبعید. كان إجاني اإللتحاق. بقى شو 
غیر ثقافة، غیر االخالق، غیر التربیة، غیر التفاني. سلّمتني صف السیرتیفیكا. قالتلي  --مدیرة نموذج. نموذج ب ب شو

ھیّي عم تعطیھ كان. كانت عم تعطي حساب. وكانت بنفس الوقت متل الناظرة بالفرصة ألنھ ما  ،استلمي، ما عدا الحساب
كان في ھیكي معلّمات متل للنظارة. أنجق كل معلمة صف. إیھ. للنظارة، للحاجب شو عّم بیعمل، لبدھا تعطي درس. كانت 

 ج لمدیرة، ھیدي لوحدھا بدھا ساعات.متعددة النشاطات. وخلقت من المدرسة عنجد یعني لّمن بدك تحكي عن نموذ
  ھیّي فریحة؟ل] 01:26:27ن.ر.: [
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فریحة الحاج علي. عملت من المدرسة االبتدائیة تكمیلیة. استعانت بأساتذة، ما في معلمات یعطوا  ]01:26:29[ :س.ع.أ.
یرة، مثًال أنا وإیّاھا بأمور كت كمان استلمتھ. بعدین غیر یعني التقیتصار بناء جدید  بعدینالتكمیلي. استعانت بأساتذة. و

النشاطات الّالصفیّة، فرقة كّشاف للوالد، األناشید ھاو كانوا، بعدین مسرحیات صغیرة. ھاي كانت مسؤولیتي. بعدین كمان 
ن األولى أیّا مدرسة بّدا تكو ،مسؤولیتي السیرتیفیكا. یعني ما كان في عندي فرصة جمعة وأحد ألن في تنافس بین المدارس

معلّمة السیرتیفیكا كان ما في وال أیّا عطلة وال فرصة، ال الفرصة او  ستاذ السیرتیفیكااطّالبھا. من ھون نجحوا كّل وی
بن بعد بیت وحتّى بس اتزّوجت كمان جیجیبن عال ،وأحیانًا جیبن عالبیت، یعني قبل ما اتزّوج .األسبوعیة وال العطل الرسمیة

 هللاخفّف عنّن نروح عالبریّة نھار ویاخدوا أكل ولحتّى نكفّي البرنامج. بقى الحمد و ینبسطواكي ھیالظھر لنتابع. ومّرات ل
وغیر ھول عیني كان كنت القي فرص غیر التعلیم للصبایا. یعني في درس األشغال لقال بطّلوه بالسیرتیفیكا،  .والكّل نجحوا

یعملوا ریاضة. موسیقى، ساعة  نیكا، ساعة ریاضة بدّ أشغال، ھیدي درس األشغال مقّدس. ریاضة. لو كانوا بالسیرتیف
ت. أو یھیكي بالب ،علّمن كیف یعملوا جاتو ،دبّر منزل ،الموسیقى. بقى وقت لیكون شتاء وما في ریاضة، القیھا فرصة

إّم واعیة  ار المنزل إنھ ھول بّدن یضھروا من السیرتیفیكا یمكن ما یقدروا یكفّوا. بّدن یضھرویأعطیھن دروس ھیّي حول تدب
وكمان مثقفة، غیر الدروس، بتعرف إن كان بعض األكالت أو بعض إرشادات. ھیدي أیمتى كمان؟ بساعة الریاضة وبساعة 

ا القي في مایفتحوا قلبن وی ،القطبة المطلوبة، یقعدوا یشتغلوا. ھلّق وھنّي عم یشتغلوا نفتح مواضیع ،األشغال. علّمن الغرزة
ألن كانت بعد ظروف الحرب كانت كتیر البنات والصبیان طلعتن صعبة بعد  ،بعدین عجنبآخدھا  ،مشاكل عند البعض

 كمان إلبنھ یسمعلھ. كانوا الكل ما إلھا خلق تسمع لھل بنت شو عندھا. البَي ،الحرب. اإلّم ما إلھا خلق من لّمن بعدو في قصف
مسینات تقریبًا ھینة وّجھن. إیھ، تدبّر منزل أو شو عشان ھیك بقى لقیتھا فرصة یعني كان بالخ. الحربالقصف، ھاجز اجز ھ

 ي الغرفة][صوت شخص یتكلّم ف كتیر، یعني تضھروا. بنت السیرتیفیكا مھیّأة تكون ’بّدن ھنّي عندن مشاكل. ھیدي كانت مھمّ 
ملت دورة سیرتیفیكا. بعدن الدولة عال أخذت صفسنة سیرتیفیكا،  15ھیدي  --بنت ناجحة وسّت ناجحة. ھاي بالنسبة ل

لألساتذة للمعلّمات یلّي من حملة البریفیھ لحتّى یعلموھن على طرق نموذجیة جدیدة. بقى مضطرین نروح نعمل دورة كل 
ھیدي المدرسة تابعة لدار المعلمین  ،اخدوني على النموذجیة دغري نالحمد � ألن كنت یعني أھل إنّ رعیلنا. عملنا دورة و

 15 وكمان شيوبالفعل انتقلت على المدرسة النموذجیة  ،طرق نموذجیة جدیدة .رق جدیدةط ،س ألخدناھاوإلعطاء ھل الدر
 ھون في محطّات كتیر حلوة بالنموذجیة. انسنة. ولبعدین صار حرب وكم

 بّدي ارجع شوي لوقت كنتي بالمدرسة الداخلي كنتي عم تعملي البریفیھ.  :ن.ر.
 س.ع.أ: ایھ. 

 بتتذّكري یوم من أیّام الداخلي مثًال؟ شو كنتوا تعملوا؟ كنتي تروحي عالنبطیة مثًال بنھایة األسبوع؟ ؟شو بتتذّكرين.ر: 
مّرات بالشتاء أل. وكنت نّص داخلي، بمعنى إنّي نام بالدیر مع الراھبات. ما كان في داخلي حدا  ]01:31:12[ :س.ع.أ.
مع الراھبات حاطّینلي تخت وھنّي أكید مستّر محل ما بیناموا، إیھ  !، ما في، ما في غیر أنا]تضحك[بس. ما في أنا غیري 

بقى. وقت الشتاء ما إرجع عالنبطیة. وقت طقس معقولي، إجي سبت وأحد. بس كنت نص داخلي، بمعنى نام عند الراھبات 
یرھا یبعتوھا یا حرام فاكھة وغوشو عاملین  ،فیھا أكل --سلّة فیھا أكل، لسلّة مرتین، یبعتوھا مع الشوفیربس بالجمعة تیجیني ا

مھما  ،ي شيألن یعن ،صارت حادثة قد ما كنت كتیر مضغوطة ]تضحك[عند إنسان یبعتلي إیّاھا عالدیر. سلّتین یكفّوني. بس 
 ھاي ساعدتني. بس یبقى قصدي كتیر ،كان كنت فرنسي، ما كنت مدرسة أمیركان، بس ألن القواعد واللغة حافظیتھا منیح

مش عارفة إنھ  [Algérie]الحكي، بعدین التاریخ التاریخ بالفرنسي، الجغرافیا بالفرنسي. یعني بأول سنة  ][pratiqueال
ألن ھیك شغالت كلّھ بّدي دّور بالقاموس وترجم. بقى ما یصحلّي إني أعمل إنّي  ]تضحك[أو  [Algérie[الجزائر. اسمھا 

ح الِكبّة انا بفت ، مّراتفي مّرة عم قلّھا للوالدة هللا یرحمھا بقلھا مّرأتإقلي بیضة. األكل لیبعتولي إیّاھن حافظ علیھن آكلھن. 
یعني عم  !یا بنتي بیكونوا محنّنین بیكونوا محنّنین مسعدة، یا !"یییھ"، شھقت. !"یییھ"وعم بفتحھا بصیر ھیك بشوف خیوط 

باكل ومش فارقة لفتولي إنھ ھیك ألن ألن ما في وقت. ما في وقت. إنھ آخد شغالت ھیكي فیني استعین فیھن لبنة أو مربّى 
أو شي أو ھیك إیھ. ھیدي كانت عند الراھبات وعند الراھبات كمان كان إلي دور ألن وقت ل فّت إنھ لغتي العربیة غیر، عند 

یھتّموا أكتر شي باللغة الفرنسیة. لقوا اإلنشاء لعم بعملھا غیر، الحفظ، القراءة، كلّھ. صار مین ما الراھبات كانوا بشكل عاّم 
إجا مطران أو كذا بّدوا أعملّوا كلمة وأنا استقبلھ. شوي شوي كمان ما أنا كمان عایشة معن دخلت بالكورال باألناشید كلھا 

ي حلو. كمان استغلّوا ھالّشي بمناسباتن وكل سنة بآخر السنة في حفلة اكید لعید المیالد. الحظوا إنھ اللھم لك الحمد إنھ صوت
 --اعدتني بالتعلیم وبالجمعیّةر سكانت بدّمي، ھیدي كتی یدي شغالیسلّموني بطلة الروادة یعني. إیھ بقى ھ

 ن.ر.:                                                      ھیي كانت سنة وحدة ما ھیك؟
 ] 01:36:16.أ: [س.ع
وضع المدرسة الرسمیة وقت لكنتي تعلّمي السیرتیفیكا الوضع كان منیح إنّو  قلتیلي ،كان بّدي اسألك ]01:36:22[ :ن.ر.

 ؟--كان مستتّب یعني؟ غنھ كانوا الطّالب یتجاوبوا معكي أكتر، كنتي تحّسي في
لبتعطي إذا وحدة عاملة منیح  ،إیھ كانوا كتیر لكل كلمة ألن وقت الدرس تكون المعلمة لبتحاسب ]01:36:41[ :س.ع.أ.

أّما وقت األشغال یاخدوا راحتن. صرت یعني موّجھة. مرشدة. كنت دوري كتیر  بدا تحاسبھا.بتشجّعھا، إذا وحدة مقّصرة 
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وا كتیر لن، إیھ بقى كانإلعم یستفیدوا بأمور للمستقبل  ،الدرسمھّم وأنا أنبسط ألن القي حاالت عّم عّم عم بفیدھا. إلى جانب 
 مبسوطین.

  شو كنتوا تعملوا نشاطات قلتیلي؟  ]01:37:27[ :ن.ر.
الحفالت الوطنیة وأكتر النشاطات یلّي كانت كمان على مستوى أوسع  نشترك بكلّ  اكنّ  --نشاطات ]01:37:30[ :س.ع.أ.

ال ھیكي یعني روح الوطنیة.  وقت المدرسة في الحفالت الرسمیة، في األناشید، فيوأكبر وقت الجمعیّة. ھون صار غیر. 
ذا لخالصین علومن لك ،بّرات الحكملبالحكم  --شو بّدي قول --ھلّق یمكن یمكن ،مع األسف ،غیر. یعني ھلّق مع األسف، إیھ

 اتغیّرت.ر كتییر اتغیّرت، كت یركتكوا. إیھ ألَ كتیر كتیر عم منشوف مّرأت عالتیلفزیون بیتلبّ ما تعي قلیلن النشید الوطني. 
  ] كیف اتعّرفتي على زوجك؟ 01:38:38ن.ر.: [
نّا یرھا، أل. كوغأھیكي تتعّرفي من خالل معرفتك باألساتذة  ،ما كان إنھ في --كیف مثًال  --نعم، ھلّق ]01:38:40[ :س.ع.أ.

 56ال ب نلتقي ھیكي بأشخاص مارقین. ل ،ما كان بعدھا عم بتعلّم باألّول،ویمكن نحنا أنا وإختي . ایھ، نروح على المدرسة
قى ھنّي أساتذة وأخالقیّاتن وغیرھا. ب --ن كتیربیعرفوا ھالشباب خیّی ،ما بتعرفي أشخاص أصحابنا إیھ --أظّن إیھ بییجي

ول محل ما كانوا مستأجرین بالنبطیة إنھ وهللا حابب . قال عم بیق]تخفت صوتھا[الكبیر مش وارد عنده، ألصغر زوجي 
بس  ،إیھ وبالفعل إجوا إیھ خالي هللا یرحمھ كان طبیب ،ونجّس النبض. في فالنة فلنشوخ وهللا ألى ھیكي بنت وِ اتعّرف ع

ییجوا لعنده، یعني بیعرفن. بقى أحدن قلّھ أنا أنا رح دلّك. بیطرحوا  كلّنكان مسؤول حزب البعث یعني كل ھالشباب المثقفّین 
 ،رجعم ،یعني بتعرفي أبوه مرجع ،كان الشب وضعھ العائليان مناسب الموضوع.  ركتیضوع عاألھل، األھل بیالقوا المو

ّ إنھ عالم دین ببلدة الدویر. إیھ وبقى كلّن مثقفّین وأكید وقت تربیة عالم بتترك أثر على ا یھ، األھل ارتاحوا ا وھیدا. إلوالد أخالقیً
إنھ  ،یعني ھیدي مش مستحبّة ،جي وھیدا كمانقابل إییھ بس أكید خطبة ویروح ویللموضوع واتعّرإلنا وكان موضوع  ركتی

ي ھا --وكمان نتعّرف أكتر على بعض. إیھییجي یقعد  فّيبیص ،حرام وھیدا. قام عملنا كتب كتاب، اتصّوري متل خطبة یعني
  الحمد � موفّق. تابعنا تعلیم مع بعض. زواج كان ،والحمد � 57 56سنة 

  ] ھّوي كان یعلّم؟01:42:18ن.ر.: [
إیھ، ھّوي أستاذ كان أستاذ بالمدرسة االبتدائیة وھیك. تابع بالجامعة عمل اختصاص جغرافیا ودغري  ]01:42:19[ :س.ع.أ.

اتعیّن بدار المعلّمین. إیھ بقى كمان بدار المعلّمین اتوفّقنا كنّأ متزّوجن، یعني أنا بالنموذجیة ھّوي بدار المعلّمین ما، مدخل 
جیة والمبنى لدار المعلّمین. یعني نروح سوا ونیجي سوا. إیھ ھیدي وقت كنّا إیھ واحد. یعني بناء تنین، مبنى للمدرسة النموذ

بس أكید وقت بالبدایة لّمن معلمة وبتاخد كمان أستاذ او أیّا شخص موظّف وھیّي تكون موظّفة یعني في مسؤولیات جدیدة 
ور دن بیكونوا مھیّئینلھا لوالدھا بتحترم نفسھا وقت لموظّفة بتكو—وفي حیاة جدیدة وفي طریق صعبة ألّن بدول محض

ألن بّدك توفّقي بین البیت والمدرسة. مشي الحال، بس  صعبةوما بھمھا. بینما كانت حیاة  حةمرتانط بتروح عشغلھا  حضانة
 يبتنحّل نّص المشكلة. بس لّمن اھل ،لّما بییجي الولد، ھون صارت الصعوبة. وین بّدك تتركي الولد؟ إذا الوحدة أھلھا حّدا

ببیروت نقلوا عبیروت وأنا ھون، ھون المشكلة أكبر. وبلّشنا نعاني من العامالت لبّدن یشتغلوا وشو شو بییجوا كیف 
  ____یعني
 حّي وّال من غیر مناطق كانوا؟ من غیر مناطق كانوا؟الالعامالت من  ____ ]01:44:41[ :ن.ر.

ممنوع تشتغل شي إّال تّضل تنتبھ للولد  ،إیھ كانت صعبة بس كان عندي شرط رئیسي إنھ ممنوع ]00:34:03[ :س.ع.أ.
ّل ما ألن وظیفتي بحّي البیاض وصرت ك ،إلجي. وما تتصّوري ھلّق البیت ھلّق لقاعدة فیھ ھیدا بیكون تاسع بیت ناقلینلھ

انة إّال یعني تم .ھیدا البیت كنت اسمع الجرس لوصلت إنّھ قبل ،خلص فضي بیت انقل أغراض إنھ أقرب صار أقرب أقرب
بعدین كان .برجع عالبیت  12عالمدرسة. عالساعة عشرة إجي طّل عالولد. بعود برجع عالمدرسة. عالساعة  لروجخمسة 

بیوت ھون  لتیعني سّت ساعات باألسبوع. بقى عشین ھیك دّور، نقّ  .دوامالكان تالتین ساعة  .في كمان ساعتین بعد الضھر
شي خمس سّت بیوت قبل ما نوصل ھون، أيُّ أقرب أقرب لھیدا البیت ألكتر فترة قعدنا فیھ، مش لقاعدة  ،بس بحّي البیاض

الفلسطینیّي ما تعرفي. استعنّا ب ،فیھ أنا یعني قریب للمدرسة كتیر بشكل إنّي ضلني رایحة جایة وعانینا وقت تتركك البنت
بدون ما تقول إنھ بیت فالنة زادولھا او شي.  ،بس كیف ما نحس إّال تترك ،وقت لكانوا ھون. إیھ ھول یعني سّدوا الحاجة

مدري من أیّا ضیعة وعنجد ، أو لحتّى جبت وحدة ،منطقة بنت جیبل، دة. في مّرة عمنطقة بنت جیبل رحتتعي دّوري عوح
س بإنجازات قّدیش تّم إنجازات ، مثًال اللھم لك الحمد بقدرة هللانا عانى عانى أكتر من ھلّق. من ھون قّدیش عملت عنجد رعیل

اح المخیم رما لّمن رجعوا المھّجرین وما فش ھلّق فلسطینیّي  ،ح وقت بالتمانینات فتحت أول حضانةبفتخر وضمیري مرتا
ألنھ  ت مع األھلنوأكیدة تعا !یروحوا عالجمعیّة دخیلك بّدك تفتحي حضانة بّد، !بالقصف وبّدن یروحوا عالمدارس ودخیلك

إم  ویعني اتعّمد جیب ،معلمة تجیب الولد أربعین یومالوقت ماّدیًّا شو الجمعیّة بعدھا ما وقفت عإجریھا وھون قّدیش انبسط 
لد الو اإلّم لوجیب إّم. ور حضانة فشلت. ر دامش إنھ من حملة علم إجتماع أو علم أدب الطفل وصبیة تكونش مجّوزة ألن كت

بعدھا الحضانة  ،قاعدة معكللغایة ھالساعة  83األربعین یوم استقبلنا والد من ال  ، منوّسخ أو شي أبًدا تتضایق. بقى عطول
ة. بقى روضدنا الوغیر قبلھا كنّا عن، إیھ .الحضانة الوحیدة بمحافظة النبطیةماشیة وكتروا دور الحضانة ھلّق. كانت ھیدي 

ألن مّرات تكون ماخدة ابني بّدھا تضھره شوي یتعب بده إنھ تحملھ  .ھیك انبسطت ألن قد ما مرق علینا ركتیھیدا إنجاز 
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ألن  ،. جیت لقیتھا عاّضتھ!"شوفي عضتّھ !ما عش تبعتي إبنك معاھا !یا إم أكرم"مّرة قالولي ، صیر یبكي. قلّي الجیرانی
مرة كمان شغلة صار حوادث كتیرة. إیھ بقى رعیلنا عنجد عنجد  رغیلتحملھ. عّضتھ وحملتھ. وعن البرندا عم یبكي ھا شافو

عاني. تالتین ساعة باألسبوع بعدین ما في دور حضانة إذا في اھل بتنحّل نّص المشكلة. بس إذا فش أھل، وین على ھل 
  مد �.عانیت منھا. الح یركتا؟ كیف تتصّرف كیف؟ إیھ ھیدي ّمیة لعم بتجیبیھاأل

  ما كانا یضغطوا علیكي مثًال أھلك أو اھل زوجك إنھ تتركي التعلیم لتتفّضي لوالدك أو شي؟ ]01:50:14[ :ن.ر.
  ] ما أھل زوجي بالدویر.01:50:21س.ع.أ.: [

  ] قصدي زوجك كان متعاون معك؟01:50:22ن.ر.: [
أكید. أكید. أكید كان إلو دور یا قلبي. وفي ھاي حتّى كتبتھا بذكریاتي قد ما كان یحّب یساعدني. إیھ  ]01:50:26[ :س.ع.أ.

الجلي. جایة إنھ یرّجعن  :بقى في مرة كان في ساعات فراغ عنده، إجا قبلي. جیت أنا دغري عالضھر لقیت ھّوي عنده ھوایة
ساعد بتعرفي حلو المرا ت"البّراد لسّخن األكل إیھ. بقى في مّرة قلّي لمحلّن ویعمل السلطة ویھیّأ. أنا دغري بیجي بشیل من 

. ھیدي حكیتھا لكل زمالؤه. صار مثل. إیھ. ألن مؤمن ما وارد إنھ یعني أنفع اإلنسان أنفعھ لعیالھ، بمعنى "زوجھا بشغل البیت
 ھالناحیة إنھ بیشعر معي إنھ عم بتعب، هللا ھّوي من ،، بھل معنى. إیھ"أفضلكم عند هللا أنفعكم لعیالھ"ھیك في مثل حلو إنھ 

  یرحمھ.
  هللا یرحمھ. جبتي تالت والد ما ھیك؟ عندك تالت والد؟  ]01:51:56[ :ن.ر.

. ما كان في وغیرھا ][negativeراح ولدین بالحمل قضیة صحیة، دم ،تالت والد ألن راح ولدین ]01:52:02[ :س.ع.أ.
 ____إلھا ما عش مشكلة. بس الحمد � كتّر خیر هللا حّل ھلّق صار في حلّ 

 كنتي تحبّي تصیري إّم یعني وّال كنتي مضطّرة؟ ]01:52:23[ :ن.ر.
. یعني كّل الوقت عم لّعب الوالد وضلّني فكر ھلّق بس اتزّوج یا ربّي یصیر عندي والد ركتیال ال أل.  ]01:52:24[ :س.ع.أ.

 إیھ ألَ ألَ الحمد �. ]تضحك[یعني یضّل عندي ھاجس خاف إنھ ما یجینیش والد. 
 ؟--وقت الحرب، وین كنتوا تروحوا؟ كان في مالجئ ]01:52:43[ :ن.ر.

ا. رعب. یعني إلّي بیخافوا تركوا البلد. نحنا تقریبًا ل بآواخر حزیران یعني ما ال مالجئ وال شي. أبدً  ]01:52:46[ :س.ع.أ.
عش في حدا بالبلد غیر القلّة، وحّي البیاض كان عطول یاكلھا ألنھ كان فیھا فدائیّي وفلسطینیّي. بّدن یؤذوا األھالي لحتّى 

لد ترك ونتھّجر متل ما بیقولوا على شرق صیدا، على بیصیر عندن نقمة ضّد الفلسطینیّي. انصاب البیت عنّا اضطّرینا إنھ ن
اسمھا نِبعة. إیھ. نِبعة. إیھ. نحنا رحنا إنھ ھیّاھن إنھ الجیش رح یفوت وأبو سنة إن كتّر أبو شي خمس سنین بقینا بنبعة. بس 

نبطیة صة بّدي روح على الاتّفقت مع اإلدارة دغري إلتحقت بمدرسة الرسمیة قلتلّھ إذا ممكن بّدي نھار السبت یكون عندي فر
استفقد األطفال ألن بقیت الروضة تشتغل، مش الحضانة. الحضانة كان بعدنا الحضانة بالسبعینات. الروضة ھیدي من التالت 
سنین للخمس سنین روضة مع مصلحة اإلنعاش ھیدي ألن ھول یعني للفقراء لذوي الدخل المحدود ما فیھن یحطّوا والدن 

 100ة الخاصة. ما فیھن. فتحنا روضة وقتھا. وبقي كا في شي بلّشنا بأربعین ولد طفل طفلة، صاروا بریاض أطفال المدرس
طفل وطفلة. أخدت ببنایة بالطابق السفلي إیھ إنھ بعیدة ألنھ ما في مالجئ قصف وكل سبت  100وقت التھّجرنا. كان في 

ة الروضة. ھیّي كمان مھّجرة بعبرا. تلفنلھا ونیجي كل نھار إجي مع المدیرة هللا یوجھلھا الخیر، غادة جابر، ھاي ھیّي مدیر
السبت. مّرات نسمع إنھ في قصف كتیر. في مّرة ما جینا، زمطنا. صار قصف وأُصیبت معلمة یعني استشھدت بالقصف بقى 

اإلّم  فل وعیدھیّي وبالشارع ھیّي وبالطریق. بقى كنّا نطل وحتى بذمر یوم عید الطفل ما تركت ألن عطول عندي عید الط
، "غیرة؟بتعملوا سالل ص"ھول مقّدسین. بقى عید الطفل في قالولي ب كفّر جّرة ضیعة قریبة نبعة بیعملوا سالل. قصدتن 

سلّة  100سلة صغیرة. وفي إنسان منعرفھ عنده سكاكر بونبون وشوكوال وغیره. قلتلّھ بّدي ل 100قال منعمل. عملولي 
ش یعني. عطاني، وجبتلّن سالل وأخدوا صورة فیھن. بقى لِحتّى صارت بالقرى اإلّمامیة بونبون وھول. أعطاني، أكید ببال

  رجعوا وتابعنا شغلنا. مع الليلرجعنا  83بال 
 كیف إجتك الفكرة إنھ تعملوا جمعیّة؟ ]01:56:47[ :ن.ر.

وأنا بدّمي الفنون.  ،نشاطاتلمھیأة لل هللا یرحمھا المدیرة وإنھ عط ،ھلّق كنّا عطول متل ما حكیت ]01:56:50[ :س.ع.أ.
ھ في ألن عرفنا إن ،بقى كنّا على طول منعمل حفالت بالمناسبات ویصیر عنّا إجتماعات وھیدا. لقینا إنھ الزم یكون جمعیّة

ییجي بجمعیّة فوالنیة ھیك یمكن بالجنوب. قلنا ھات لنقّدم طلب ونعمل جمعیّة وتصیر جمعیّة ساعتھا بییجي عملنا جّدي أكتر و
عملنا یعني نشاطاتنا غیر. بعتنا، أكید أخدت وقت كبیر ألن یروح تقاریر إنھ ھول األعضاء یعني یلّي نحنا باسمنا منعبتھا 

أنا وبالنموذجیة عم بقرا  69بحزیران  ،69وھاي. ما یعطونا ل  ة وھاي قومیة سوریة وھاي شیوعیةھول حزبیّین، ھاي بعثیّ 
كمال جنبالط یسمح بإعطاء رخص للجمعیات ولألندیة. دغري اتّصلت با� یرحمھا فریحة  بالجریدة لقیت وزیر الداخلیة

یا سّت فریحة، فُرجت الحمد �. صار "ناصر، ھیّي بمدرسة وأنا بمدرسة. انا بالنموذجیة، ھیّي بالمدرسة الجدیدة لعّمروھا. 
ورحنا مجموعة لعند الوزیر على المختارة لحتّى نشكره.  ،وراحوا قّدموا طلب .ركضت. ھیّي مستعّدة !ھ. ی"فینا نقّدم طلب

انطلقت الجمعیّة. وبلّشنا بورش  70. بقى یعني مع بدایة عام "شكًرا، وكل شي . ایھتقدموا طلبلیش تعذبّوا قلبكن؟ بیكفّي "
 قمنا بأعمال جبّارة.  75لل  70بلّشنا باللجان وكان خمس سنین سعادة من ال .العمل
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 ال الي قمتوا فیھا؟ن.ر: شو األعم
 كان مّرات ییجي قصفان صعید إنسانّي. لى نشاطات یا قلبي، إن كان عصعید فنّي حفالت، إن كان ع] 01:59:36س.ع.أ: [
نطّل على المخیم إذا بّدن شي. على صعید المناسبات كلّھا. وبعدین صرنا نحرص أكتر شي على عید الطفل  ،على المخیم

 ؛الحفالت ،آخر أسبوع. بقى صار في الفنیة لألمور ،أیام 10خاّصةً آخر آخر ون شھر آذار للجمعیّة وعید اإلّم بآذار، یعني كا
 ،قمنا بحمالت محو أّمیّة بالمنطقةنوّزع سالل بالشوارع أو شي. بعدین  ،االجتماعیة لألمور مثًال نبقى نعمل حفالت نظافة

 ،دین كان في حفالت لكّل المناسباتوبالنبطیة كمان كان في دورات محو أمیة وبع .عبّا وعملنا غیر دورات خیاطة إیھ ب
یم اإلّم المثالیة عن كّل ھیدي السنة بدكن سنة تكر بآذار، قالت ،دولة 73وبھل خمس سنین مرقت . نشاطات متّصلة. إیھیعني 
رنا ین محافظ بصیدا. دغري اتصلت وشفتھ وصكان دورنا الرئیسي كان قائمقام موجود، الشیخ حلیم فیّاض صار بعد .محافظة

ننّسق وحطني بالصورة إنھ ھاي مسؤولیّتكن. وھون الصعوبة ألن بالنبطیة وبالجنوب، بكّل بیت في أم مثالیة. یعني قلتلھ مّرة 
ساعد. بكل بیت تیا محال وقت لبیختاروا ملكة جمال. ھیّنة. بس أم مثالیة؟ بكل بیت بالنبطیة في في مكنة وفي أّم عم بتخیّط ل"

ھاي؟ لحتّى  وعني ش. ی"تقرا تعزیة. بكل بیت ،في إم عم بتعجن لحتّى تخبز لحتّى تبیع خبز. بكّل بیت في وحدة عم تعمل
 وفتحت أول مستوصف بالنبطیة. تاني شي البیت ما عندھا ،بالفعل عندھا كّل المواصفات. أّول شي قابلة قانونیة اكتشفنا أمّ 

عطول الحامل أكتر وقتھا بتكون ووتالت شي كانت قابلة عن المنطقة كلھا. یعني . مسؤولة عنھن الوالدوالوالد ھیّي خادمة 
باللیل لوضع الطفل. تضطّر بدھا تروح عالضیعة وكان زوجھا مریض. كمان ھیدا شرط تاني. زوجھا مریض مقعد یعني 

البّرا. تروح باللیل على الضیعة. ھلّق السیارة بتوّصلھا واتصّوري دورھا كإّم قّدیش صعب. بالبیت وب .ماخدة دور البي واإلمّ 
لمحّل معیّن یكونوا مھیئینلھا الدابّة لحتّى تكفّي لتیجي أول الضو لوالدھا. یمكن تالقي من جماعتنا تالقي حدا یعني تحطّن 

مس أطفال خ --أطفال . بالبیت زوج مریض معتقوم للوالدة بالنبطیة وبالمنطقةحّدن أو شي. ھاي شغلة. یعني اتصّوري 
یعني أعطت للمجتمع أعطت الضابط، ھلّق  ،متأطفال یعني كان. وبعدین لّمن بّدنا نكّرمھا كانوا شو صاروا شباب یعني. قدّ 

أكید صار عمید ومتقاعد. قّدمت طبیب، كمان حرام اتوفّى من مّدة. أستاذ جامعي بفرنسا. بنتین خّریجات جامعة. یعني أعطت 
كرا معلیش تبقي لب"ع خیرة الشباب والصبایا. وبعدین خدمة، أصعب خدمة. ألن باللیل ھیدي بدھا ما فیھا إنھ لل أعطت للمجتم

ّرفت شیعي من النبطیة. اتع، ھیّي مسیحیة وماخدة مسلم .. بدھا تحضر واتصّوري مسیحیة!، أبًدا"--بیجي أو تعطیھا مسّكن أو
رة ووین، وأھلھا جماعة میسورین ومعروفین. اتزّوجت ووحیاتك حفظت صعلیھ كان محامي بعّز شبابھ یمكن ببغداد مدري 

مش وظیفة علّمت إجت  !حّد لعم توضع تقرالھا صورة مریم وبعدین عم قلّك شغل صعب مریم بالقرآن. بس تروح تقعد
ن أول یّي ولّدتني. ألوالدة. أني بذكر تاني ولد ھھا عبیتھا. بعد ھیّنة. بالنھار عندھا المستوصف شوي بیجیھا ناس كمان فی

یا  !ولد بكریّة بمستشفى بیروت. إیھ. كانت للنبطیة كلّھا وللمنطقة. رحت شفت القائمقام لقیتھ عنده الئحة باألسماء طلّعھا. ییھ
یا جوزھا عم سعادة القائمقام ھاي زوجھا عم یشتغل موظف، وھاي عم بتخیط وزوجھا عم یشتغل. وھاي میسورة بأفریق

أل. لفرجیك شو جبت. ھّوي شاف ھاي، قلّي خلص. بعت اسمھا وبعتوا الوسام في إلھا صور بعدھن  . وھايیبعتلھا مصاري
یجي األوتوكار لقیت الوالد لقیت المیسورین عم  ، لّمن74 . بال73عندي. انا لبّستھا الوسام وعملنالھا إحتفال. ھیدي بال 
مش قادرین. أول شغلة فّكرت الزم نفتح روضة لھول.  ،بیتطّلعوا ویاخدن. وھولیكي لكانوا عم یلعبوا ھنّي وإیاھن بالصیف

حي حت وقلّي أكید فیكي تفترقصدت مصلحة اإلنعاش االجتماعي وكان مدیرھا وقتھا إنسان من النبطیة الشیخ مھدي صادق. 
رح العائم بقلعة كمان صار عنّا روضة، وبعدین ما تسألي الحفالت لعملناھا. حفالت بصیدا وھون. ھیدا المس 74روضة. 

صیدا. یعني كان التمثیل مسرح بالقلعة. ھول كلّن. وغیر عید الطفل ونشاطاتھ. غیر األندیة شو عندھا نشاطات نتعاون معھن. 
ع یعني ھون  2000وحتى بالتمانینات لو جینا بعده القصف وحتى لل 75إلجت الحرب األھلیة البشعة وخلص. من ال 

ي عمل مھّم علینا صار فزاد ومع ھیدا وكلّھ،  !قرقطة اةحیمنعرفاش. یعني حیاة  یعني الفرندا كلّ بالمنطقة یعني بالنبطیة وبال
كتیر. عم ییجوا من بیروت وقت الحرب األھلیة عم ییجوا أھالي من بیروت وبالصیف. دغري دبّرنا المدارس. بقى حطّیناھن 

إلى جانب األعمال إغاثي عمل إغاثّي،  !صار عنّا عمل جدید .ة لبّده أكل لبّدن تیاب لبّدن شيبالمدارس وكمان لبّده إدوی
وعلى مدارسنا على شغلنا. بس صار في ھون عمل جدید. وبذكر مّرة ونحنا ، ھاللروضة نضلنا عمَّ منحافظ علیالبسیطة. إنھ 

اتّصلت، یعني الواحد الزم یعطي اإلنسان حقّھ. قالولي  ات.الد عم یخلقوا صغار. یعني بیبیبالمدارس عمَّ ندور، لقیت في و
لكبار امؤّسسة الحریري مسؤولة عنھا سّت بھیة الحریري. دغري كتبتلھا رسالة وحطیّتھا بالوضع، بعتت تیاب  في عندك
طقم زھر إذا بنات. بقى الحمد � كان عنجد  100طقم أزرق إذا صبیان و 100، وللصغار [trench coats]كوتات -ترانش

نین تالتة تیبقى الِحِمل على  كتیر من أعضائھا مھّجرین، یعني یا قلبي في نإنالجمعیّة بنشاطاتھا اإلنسانیة وأعمالھا، علًما 
 الِحِمل أكتر شي. والحمد � وبقدرة هللا كنّا ربنا یعطینا القوة ونتابع. نكاوھل عبدة لقبالك، 

  كان عندكن مقّر للجمعیّة أّول شي؟ ]02:10:26[ :ن.ر.
ألن كل ما صار قصف بحّي، یكون إلنا الروضة حاطّینا ھونیك  --القصف اشي عشر مراكز ّغیرنا م ]02:10:29[ :س.ع.أ.

 ان، سیولة منین؟ یعني نصیر نعمل نحأبًدا. وبعدین مصاري فش شي ،وین في مركز ،ما فيّ  !دغري دغري نحملن ونغیّر
--یلم سینمانضمن ف ،أو فیلم سینما ،نصیبغیره. أو نبیع أوراق یا وأنعمل ھیكي حفلة بسیطة لو الكارت بألفین  ،نشاطات
 كنتي عم تقوليشو  –حتّى نؤّمن شي بین إیدینا. ھیك سیولة. إیھ بقى بالنسبة ل. یعني شغل ھیك نبیع
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 جمعیة للعملتو مقّر وین —ان.ر: وین كن
بس یصیر قصف نحمل ھالوالد لمركز یعني أئمن شوي من ھیدا. وندّور على  ایھ عشان ھیك،         ] 02:11:21: [س.ع.أ

. بقینا، شوندبر حالنا. صعب. بّدا مجلس وزراء وبّدا مدري . وھیك، "دخیلكن بركي بتّدبرولنا شي عقار"نطلب من البلدیة 
لحتى عرفنا إنھ عّم بھل عقارات لحوالینا المتملّكین عندن أرض عم یفرزوھا، وقت لبیفرز األرض بیطلع  یركتیناضلنا 

بلّش شغلنا.  يردغرض وعّمرت فیھا بالمنطقة. حدائق ھیدي حدائق عامة. دغري، ألنھ عرفنا إحدى الجمعیات أخدت أ
اتصلنا بالبلدیة البلدیة تواقف ألنھ ھیدي حدیقة عاّمة یعني بس نعّمر في مشروع بدھا تنظیم المدنیة. رحنا عند المدیر العاّم 

. من المنطقة بیت فّواز، هللا یوّجھلھ الخیر، محمد فّواز ھیدا كان المدیر "لیك شو بّدنا نعمل"عملنالھ زیارة وأخدتلّھ المشروع 
. قلتلّھ "لكان اختاروا حدیقة أكبر". قال !"أكید". قلتلّھ "ھلّق إذا ما مضت بیروح علیكن"ّم للتنظیم المدني ببیروت. قلّي العا

، إذا بحر !. ھیكي كان بھل معنى. یعني إنھ شو تسع دونمات، ھییھ"ھاي تسع دونمات، یعني تسع تالت متر مربّع. ھیدي"
نشوف شو بّدن یعملوا ھلّق الستلموا إذا حدیقة إذا شي عملوا ملعب. وھونیك عّمرنا تالت بتشوفیھا بعد في سبع دونمات بّدنا 

ھلّق إجانا عمل جدید. ونضال جدید. وشحادة جدیدة. واتّصاالت جدیدة. ووین ما  ،طوابق. قلنالھ بكفّینا ھیدا. وافق. بس وافق
مان ى. بالتمانینات، بالتمانینات حصلنا علیھا للحدیقة وكعرفنا في تبّرعات نقصد، وین ما عرفنا یعني في مساعدات. إیھ بق

ھیك، بلّشنا حجر األساس وبالتسعینات بلّش الطابق األرضي للحضانة والروضة كانوا مع بعض. شنتین  88 87بھیدي بال 
ان طریق ما ، عملنا الطابق األول للروضة. انفصلوا، ھلّق صار عنّا طابقین، الحضانة والروضة. إیھ وكم93كمان صارت 

فش، أّمنّا تزفیت الطریق. معّمرة على الحجارة. أّمنّا مین ھیكي یساویھن. إیھ بترجع بھیة الحریري وقتھا ساعدتنا بس كان 
إنھ كان في وضع صعب. ونحنا كتیر كان شغلنا صعب ألن ما فینا نكون مع فریق ضد فریق. نحنا مع الكل. ونفھّمن ھول 

ل إللكن كلكن. المركز إللكن كلكن. بس خلّونا. ھیدي كتیر دفعنا غالي یعني. إیھ بس الحمد � الوالد والدكن كلكن. األطفا
هللا "شو لّمن مرات یعني اللّھم لك الحمد نقوم ابقى لوحدي وهللا یرحمھ زوجي قلّوا  ،یعني اتصّوري القصف قایم .الحمد �

ان هللا وكم --اذا بدناار نشوف اد نشوف النجّ ي بالسیارة نشوف الحدّ . یاخدن"اد ألن أنا ما بسوقیطّول عمرك بّدنا نشوف الحدّ 
نالقیھا إنھ متواجدة. كمان تروح معي وین ما بّدنا وین في مساعدات.  لطوع مدیرة الروضة یني ھاي كانت یوّجھلھا الخیر 

 _____أو تشوف
  شو كان اسمھا مدیرة الروضة؟ ]02:16:31[ :ن.ر.

غادة جابر. أعطیت اسمھا. إیھ بقى خلصنا أّمنّا الروضة والروضة، طلع إنھ بعد في المسنّین. ألنھ  ]02:16:32[ :س.ع.أ.
الطفل والمسّن ھنّي ألكتر شي بّدن رعایة وبّدن خدمة. كمان ھون بقدرة هللا كمان كان في دور لجمعیّة الزھراء بأبیدجان 

عفیف فخر الّدین هللا یرحمھ اتّوفى من سنتین. إیھ وكانت رئیسة كنّة النبطیة ھیام فخر الّدین زوجة الدكتور  ،ورئیستھا
وكمان عم تشتغل شغل مع كّل الجالیة اللبنانیة الموجودة ھونیكي. یتعاونوا كمان یقوموا بنشاطات كتیر یاخدوا  ،الزھراء
ة الغازیة، كمان لّما كنّا بحاجللسّت رباب لمؤّسسة الصدر، بعتت عالغازیة بلدھا ھیّي من  --تساعد. مثًال بعتت على ،مردود

بعتّلھا رسالة إنھ كمان أطفال النبطیة بحاجة. بعتت مساعدة، بمساعدتھا قدرنا نكفّي الطابق التاني. إیھ. وبعدین إجوا عالنبطیة 
، نني یصیر عندن مشاكل ما یعود فیھیع —ھیّي وزوجھا وبالفعل كان إلھا دور ألن كتر األعضاء یا قلبي، إّما یصیر عندن

ون وین ما بّدي روح تكو ،سّخرت سیّارتھا ،. وقت إجت ووقتھا بیسمحلھا سّخرت وقتھاي الجمعیّة بدھا تفّرغ مش معقولةیعن
ر أو غیره عطول یعني إلھا كتی یزاتھتجوقت بلّشنا نعمل الطابق للمسنّین، إیھ كمان كنت وین ما بّدي ألن وقت كمان معي. 

الطة باسم جمعیّة الزھراء بالمدخل إنھ بمساعدتھا تّم ھالطابق. بعدین كمان لّمّن خلص ھیدا خدمات. قمنا حطّینا نحنا ھیكي ب
ھیدي قاعة للنشاطات سّمیناھا قاعة الزھراء نسبةً لجمعیّة الزھراء. وبعدنا عتواصل. ھلّق ھیّي  --قاعة، ق ساعدونا فیھالطاب

 بفرنسا عند أوالدھا.
مدرسة المقاصد أو شي؟ وقتھا إجوا  ،كنتي قایلیتلي قبل إنھ الجمعیة كان مقرھا بمطرح المقاصد --قبل [02:19:45] :.ر .ن

 الدرك أخدوھا منكن؟ 
 —ھیدا—س.ع.أ: آه

 مقر الجمعیة؟ نيي قبل ما یصیر ھلق بكفَر جوز یعھان.ر.: 
لمحل، في مبنى للزھراء ھیدا صار  قبل ما، قبل كفر جوز. قلنا بدال ما نضلنا ننقّل من محل ][02:20:04سلمى علي أحمد: 

استملكتھ الدولة. وبعد یمكن بده یكون مبلغ علیھن. المھم یعني بناء، في طابقین. في مھّجرین. دغري دبّرناھن، طلبنا إذن 
یعني من لھنّي مسؤولین عنھا. لقوا إنھ ما في مشكلة. كلشن معنا وشو جّمعنا مصاري، ألنھ بده تأھیل ما القصف فجوة 

ف الجرف والتأھیل إیھ، لحتى صار الطابق األرضي ھیكي قف. إیھ. بقینا شي حوالي األسبوعین أو أكتر بس بین ننظّ بالس
نین. طابق ، األربعین یوم للتالت ستطابق ھیك األول للحضانة للبیبیا ھیدا عملناه نادي لألطفال، لألشغال وللھیدا بالصیفیة.

 بس خمس سنین ھولي انبسطنا فیھن!  ؟شو. من التالت سنین للخمس سنینتاني لروضة. 
 ھاي أي سنة كانت؟ ]02:21:42ن.ر.: [

مكان. دّوروا، ما لقوا. مكان مثًال للریجیھ، معرضة للقصف  سریة الدرك بّدن--بّدنبالتمانینات.  --] بال02:21:44س.ع.أ.: [
ن المركز. وأعطونا خبر. وبالفعل كان أسوء یوم أل. قاموا ھل محبّین دلّوھن على المركز، قالولن ھون قاعدین ھیدا مش إللھ
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بحیاتي وقت تلفنولي لروح افتحلن لحتى نشیل األغراض. وبروح بالقي مقوصین القفل بفرد بعیار ناري وعم بضھروا 
األغراض. شو األغراض؟ قفاص للوالد وعربیّات وكرسي صغیرة وطاوالت وھول وین عم بیحطوھن؟ جایبین شاحنة 

م بیحطوھن وكان أنا وبالتھجیر توفقت بناس بدن یبیعوا مشغل خیاطة. اشتریتن. یعني كان في قاعة خاصة تبعیت الدرك وع
بھل مركز مھیأة إنھ یوًما ما نعمل مشغل خیاطة، مشغل للخیاطة. خمس مكنات، أربعة على كھربا. وحدة عادیة. ومقص 

. ببكي یعني ھیك وبطّلع. بقى استحیت قلن شو ھا، أكید ھیك ةمركھربائي. وھیك. كمان لقیتن بالشارع. عنجد قلتلن ألول 
الزم مركز ال سمح هللا إذا ضھر أو شي الزم تسكروه. ھاي بیناتنا. بقى ھیدي كانت كتیر صعبة وكمان بلشنا بمركز الوالد 

ھ لو عطونا . مناخد الوالد من محل لمحل. وغیر شو تخسري بالكراسي وبالتجھیزات. إنسي إن2000وبعد في قصف ألنھ لل
المنطقة، یعني ب میفدون،عنده على طریق  ،في انسان هللا یرحمھت. الوالد راحوا عند أھلھن والبیبیاخبر بالصیفیة، كانوا 
كّسر غیر ینا األغراض، غیر لت. حطّ مستأجر مستودع فاضي قال في یعیرنا إیاھن. بس بالصیفیة --عنده شو بیقولوا، یعني
نا یفكرن كتار إنھ ھاي الجمعیة بعد یقملھا قایمة. خلص. ضلینا ندّور للقینا البدیل وأخدنا الوالد وضلّ  لراح. المھم كنّا، ھنّي كل

 --من محل لمحل ومنسعى، لوصلنا إنھ حصلنا على الحدیقة وعّمرنا بقدرة هللا وب
  یعني اتحاربتوا كتیر ألنھ مش تابعین لحدا كنتوا؟ ]02:25:06ن.ر.: [

ون كتیر كانت صعبة. كتیر صعبة. یعني الوضع كان ھّوي ھیك. الوضع كان ھیك یا قلبي مش ھ] 02:25:10س.ع.أ.: [
ألن، مش لقلنا بس. كان في ھیكي خطین، ھیدي صعبة. إیھ، إنك تكوني بھل فریق أو بھل فریق ھیدي لخلتنا نضل. یعني 

لید إنھ نحنا إللكن كلكن. للكل. شافونا إنھ وإّال لو نكون لفریق دون آخر، كان أكید كمان أصعب. بس ھیك عرفوا ولمسوا با
للكل، ساعتھا اتغاضوا وكمان صاروا إذا في مجال یساعدوا یساعدوا واتغیرت الحالة كتیر، ولحّد ھلق ھلق الجھتین 
المتواجدین عم نتعاون نحنا وإیاھن. خلص. ھلق كلھ. ما عاد في، صح في التزام یعني ھیك وفي ألَ في احترام ومساعدة. 

ني شو بیكون عندن مناسبات وقادرین نخدم، منكون معن. الفریق التاني شو بیتطّلّب كمان. ونحنا إذا طلبنا من الفریقین أي یع
ر في احترام متبادل بین الكل ألن بالفعل شعروا إنھ في إیجابیات ومساعدة وبالفعل یعني لحّد ھالساعة كتیمساعدة، صار 

موھا للجمعیة، ھادي كتیر عمل أو كل خدمة قدّ  لكساعد الكل ومنحترمن. ومنقّدر كل ومنومحبتنا لل ،الخدمة كانت عامة للكل
 منحترمھا. 

 ما فكرتي تتركي مثًال التدریس؟ تركتي التدریس وقت ما كنتي بالجمعیة وّال ضلیتي تعلمي؟  ]02:27:17ن.ر.: [
ضلیت علّم، كان بعدلّي شي تالت سنین ألطلع تقاعد. وقتھا صار قصف واتضرر ھیدا یعني مش ] 02:27:24س.ع.أ.: [

باص كبیر، ألَ. باص صغیر في أطفال اتعرضوا للقصف، وقتھا اتوفى ولد. مش إللنا، بس إنھ اتوفى طفل. ساعتھا قلتلھ 
قالتي یعني ن فیني أقدم استأنا كا—قالتھ، سواء كانكذا لبیحب یقدم استإنھ لزوجي إني رح أقدم استقالتي. وكان السنیورة قال 

غ. مت استقالتي وھیدي كان فخر ألن راح علیّي مبلسنة تعلیم. یعني بعدلي سنتین تالتة بطلع عالتقاعد. قدّ  42شو،  –ألني 
د. یلك بدي ھالوالوالدنا أمناھن مش بحاجة لحدا. دخة وقلّي اصبري قلتلھ "الحمد �، وعارف ،إیھ شي تالت أربع درجات كان

 ". إیھ الحمد �.وبیطال وكذاي ھالوالد ھیك ضلني راقبھن أُشرف وھیك ألني ما بعرف شو القصف وأیمتى بدّ 
 .طلبتك تیجي [عبّاس] طلبتك وقتھا الدكتورة مدیرة مدرسة البنات كانت الدكتورة دالل] 02:28:54ن.ر.: [

ل أوّ  من—ل شي، الدكتورة دالل منأوّ دالل.                                                                    ] 2:29:030س.ع.أ.: [
ل ما تأسست الجمعیة، كانت وھیكي. إیھ عشرینات وھیك. من أوّ  18و 17صبیة كلن دخلوا  ،جمعیة كانت عضوةتأسیسي ال

وبعد ما رجعوا المھجرین،  83ت لصارت مدیرة بالثانویة، وبعد الق، وقكانت عضوة. وعضوة حرزانة. ھلّ  ،دالل الستّ 
، أل رجع الوضع بالمدرسة كتیر صعب وخاصة عند الثانویات. شباب وصبایا، في متزمتین یعني ھیك بیلبسوا باللبس وفي

 غیر واضح] -[تسأل نسرین —شو إسمن؟—ھیك عندن ردة فعل یعني إّما
 أو إنّو   —ن.ر: إّما متزمتین كتیر

 شو إسمن؟ —بناطلین—] آل02:30:19س.ع.أ: [
 ن.ر: جینز

 أو البسین ألَ عبایة وھیدا. إیھ وكمان الشباب جایین ھیك بشراسة.  نز، إّما البسین جینزاتجی] 02:30:24س.ع.أ [
 ن.ر: اوف، ھاي من بعد الحرب 

دالل بتقلّي رح ابعت على الدایرة أطلبك تیجي مرشدة اجتماعیة دخیلك. دخیلك  بتفاجئ بالستّ ]         02:30:41س.ع.أ: [
 . بحاجة. قلتلھا ما عندي مشكلة. وحیاتك.--وكل واحد وكل واحد بعقلیة للندّ  ھون صبایا وكل واحد قاعدین ھیكي الندّ 

 ؟، ما ھیككنتي وقتھا بعدك بتعلمي ]02:31:09ن.ر.: [
ي طلبتني من النموذجیة. طلبتني من النموذجیة.، ھاي بالتمانینات كمان. بعد ما طلبتني إیھ. دغر] 02:31:10س.ع.أ.: [

وجیت وبالفعل لقیت یاما في مشاكل من بعد ھیكي. وشو بدي؟ أعطیھن ھیك تدبر منزل، أعطیھن بعض إرشادات ونصائح. 
من ھون، أكلة جاتو یعني بیحفظوھا أعطیھن یعني، أمل وبالمستقبل وشو دوركن وشو ھیك. وینبسطوا. وكمان مرق طبخة 

تیجي تحكیلي مشكلتھا. ما ھاي لعم قلك ألن كان وضع  ،أو یكون في محاضرة وبالفرصة ما شوف إال ییجوا لعندھا مشكلة
حرب. االم مش فاضیة عم تنطر یصیر قصف وأوالدھا بعدن بالمدرسة. مش مھیأة تسمع ھالصبیة شو عندھا. والكمان 
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ع وناطر الساعة وھالوالد یكونوا على الطریق. كان دوري كتیر مھم، مرشدة اجتماعیة. ھیك: إخت، إم، األستاذ قاعد وبیطلّ 
 رفیقة. ھیك فتحولي قلبن، شو عندن شغالت. كتیر كان إلي دور وهللا یخلیھا بصحتھا الست دالل یعني إجا اختیارھا بمحلھ. 

شي؟ لما كنتي تربي والدك وكانت عندك الجمعیة ویعني  یف ربیتي والدك؟ لقیتي صعوبةایھ، وك ]02:32:54ن.ر.: [
 صاروا صبایا وشباب وعندك الجمعیة وعندك التدریس وكذا مھمة، كیف قدرتي تربیھن؟

 كان، یا قلبي،] 02:23:10س.ع.أ.: [
 من بدایتو —ن.ر: بتوصفیلنا نھار مثًال، شو كنتي تعملي

واكبھن، ي وین صاروا بدروسن ھنّ  صار—ا، خلص كان ھید [Stop] ] ھلق بس ییجوا یا قلبي بالبیت02:33:17س.ع.أ: [
، یروح قلبنا معھا. والحمد �، [Terminal]وكمان وقت القصف ما بنتي بعتوھا على صیدا اتكفّي ترمینال وین صاروا. 

بب البیت". ما في سیقولولي یعملوا مظاھرة بالبیت "أو بتتركي الجمعیة أو رح نترك  --شومّرات مّرات اوالدي ینرفزوا 
ي جماعة مش الكل، فیعني بیصیر في "إمنا.."،  ،لبعض أشخاص. مثًال بتعرفي إنھ یالقوا مقابل شغلي شو عم بیكون الردّ 

ما بیحبوكي تكوني ناجحة وھیك منطلقة وبعدین یكون ھیك نشاطات. ھیكي. یعني كتیر القي في صعوبات بشغلي. القوني 
صیر؟ یعني هللا ال یعطي حدا عافیة! وأني آخر ھمي! ھول انتقدوا عملوا ساووا، أن ھیك بقدرة عم بتعب وبالمقابل شو عم بی

هللا. وهللا عم بیوفق الوالد، ما عش فارقة معي. قلتلن "هللا عم بیوفقكن یا ماما ألن عم بخدمھ. معلیش معلیش. طیب ما ھیدا 
فني إنھ بالبیت ما في تقصیر. بیجي عالبیت یعني خلص، عمل انساني". حتى زوجي، مرقت فترة باألول اتضایق، لمن شا

ل أكید مش على شي، وّ ، یعني اتغیر. باألكلھ صار بّرا. ولقى عملي انساني وھّوي مؤمن، ساعتھا من قلبھ صار یساعدني
ي یصیر بعد عحساب صحتك". یعنست ساعات عم بتعلمي وبتیجي عالبیت كمان بدك تراقبیھن وشو؟ إنو انا لقاھرني یقلّي "
ف لمن عرف إنھ العمل كییعني ھ یشفق علیّي، مش إنھ ضد عملي، مع العمل بس كمان إنھ اشفقي عحالك مثًال. ساعتھا نّ بده إ

انساني مش تضییع وقت ولمن عرف إنھ بالبیت ما في تقصیر أبًدا، ولمن عرف إنھ الوالد الحمد � كتر خیر هللا طلعوا أذكیاء 
، ووقت كمان ةّعبونا. إیھ الحمد � یعني أكید أكید أكید مرقنا بظروف صعبة. وقت لتھجیر قدیھ صعبوشاطرین والحمد � ما ت
بس  .شي ربع قرن ھیدي كان كتیر ھیك صعبة ،تروحي عمدرستك وكمان یعني. إیھ یعني عنجد عنجدھون القصف ولّما ب

 —رغمرغم القصف و شاف المركز، ما بیتخیلوا إنھ انسانة لع وإجاالحمد � الحمد � ھلق بس متل الحلم بطلّع. ھلق مین ما ط
ات ما یبقى حدا، مرات إن كتّر إذا كانت غادة. ومرات هللا یرحمھ یطل یشوف شو عم یعملوا شغیلّة وھیدا. وكمان، ربنا مرّ 

جایي من  -ادقً قًا صإجا عملنا زیارة، فات. قلي "صد في انسان —یا قلبي ربنا ییسر ربنا ھیك یفتحھا. إیھ بقى بس یشوفوا
نادي. إنھ نادي نھاري بس. قلّي "صدقًا  —للمسنین". یعني ھیك متل مش إنھأمیركا وكنت عند إمي، وإمي بمركز مركز 

مش متل ھون. بتسجلولي اسمي؟". عم یضحك. مین ما إجا یا قلبي، مین ما إجا ویشوفوا تالت طوابق والتجھیزات والخیمة 
ھا، ھیدي كمان فیھن یستغلوھا. ما بیحمل راسن. وكلھ كیف؟ كلھ شغل تحت القصف. وبالحرب لبرا والحدائق واألرض لبعد

 مش إنھ شغل ھیك بوقت أمان واطمئنان. أل. 
  یعني كنتوا تؤمنوا تمویل من الدعم والعالقات االجتماعیة؟ ]02:38:24ن.ر.: [

 السفارة الیابانیة یعني في جھات رسمیة. —فيالدعم یا قلبي كمان، مثًال ] 02:38:27س.ع.أ.: [
 ن.ر: كیف بتعرفوا عنھن ھول؟

للروضة وللحضانة وبعدین  [chauffage]إیھ، السفارة الیابانیة اتصلنا، ساعدتنا، مدّت شو اسمھ ] 02:38:36س.ع.أ: [
اراتي م، بیعرف الھالل اإلظبيعملنا بئر، بئر مش ارتوازي، بئر للمي. إیھ وكمان رسالة لقرابتنا بأبو تاني ساعدتنا مرة 

نتصل فیھن،  ارّ ین، سیدات من النبطیة بھونیك. وحیاتك، اتصلنا فیھن "دخیلكن بدنا للمسنین، بدنا باص". بعتولنا باص. بعد
ا قلبي وغیر أھل النبطیة ی —. كمان ست تانیة بعتت مبلغ. یعنية جمعتلنا مبلغعال بدر الدین بدبي. إیھ. من نساء دبي مرّ 

ما نطلب من حدا وإال بیعطي لبیقدر علیھ. ا فیّي عد ألنھ اللھم لك الحمد، كان إلن دور یعني م ھولھون، الھون والمغتربین. 
ھیدي نعمة. بقى یعني ھلق أني وعم بكتب بخاف أذكر أسماء وأترك حدا ألن عنجد عنجد. وكمان بالمقابل، الحمد �، عرفوا 

یعني الحمد � إنھ بالمقابل كان في تقدیر  دروعة وھیك.ة جھات. مع ة جھات. من عدّ یا قلبي، وصار تكریم إللي من عدّ  تعبي
افترضي  --شت بالبلّ سنة. ألن بین التعلیم الرسمي، ما  63، 62بقى ھاي رحلة ال  —الحمد �. إیھ. ألكمان إنھ لقمت فیھ، 

ھول شغل، بین التعلیم وبین سنة.  63، 62ركت شغلي والجمعیة. احسبي قدیش. لت 2015، لنیسان ال 2015، لل 53ال 
 سنة 15كمان مرق بظروف مرض قّعده  ،بفضل ربنا وهللا یرحم روحھ ،ھیدي مسیرة اللھم لك الحمدالشأن العام والجمعیة. 
 ن.ر: شو كان مرضھ؟

إیھ وھیدي كلھا درت ھیكي قّدم اللي بقدر علیھ، انو قضمیري مرتاح  ،بس الحمد � الزھایمر،ال ]02:41:45س.ع.أ: [
 بفضل ربنا یا قلبي بیعطي ھوي الصحة. بیعطي التدبیر وبیعطي التوفیر وكلھ ھیدا الحمد �. 

 كیف اكتشف إنھ عنده ھیدا المرض؟ كیف اكتشفتوه؟ ]00:22:26ن.ر.: [
ھالحرامات على المصبغة. قال وین؟ قلتلھ بالمحل الفوالني. عم قلھ مرة إنھ إذا بدنا نبعت --اكتشفنا] 02:42:15س.ع.أ.: [

حسینا  اات یحلق. إیھ، بس قبلھا، لمّ ة، ھوي بیروح الصبح مرّ مرّ شغلة تانیة، —شغلة! نقزت. —قال وین؟ قلتلھ یا عّمي حدّ 
ل وین عنده ھیك. یقو فالنالینسى محل یقولولھ في محل یعني نروح عالدویر عند خیّاتھ، ینسى الحمام وین.  إنھ عم ینسى
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 64ابني بأمیركا بعتلھ بر، ھوي بده إیانا إنھ نحنا نروح ألنھ طلع تقاعد، یعني سنة التقاعد عمره [تشھق] یھ. ھوي المحل؟ 
ھندسة صناعیة بس كمان إدارة ي موعد مع طبیب أعصاب. وھوي شغلھ ھو دخیلك عملّ  اش الزھایمر. قلتلھ یا مامسنة بلّ 

زھایمر، بدایة الإلبني  ھلّ رحت عند الحكیم، قالوا إلبني، ق عأمیركا. األطباء. عملنّا موعد ورحنامستشفیات، یعني بیعرف 
كتیر  ما ھنّي بأمیركا مش باأللوف، یمكن فوق الملیون. فيبس إلبني " ت، بدكن تنتبھوا لل لكل شي. قلّھرندابدكن تنتبھوا للف

كبیرة  "بس عیلة ماما . قلّھرابطة عائلیة. بعیش لوحده بتصیر كآبة. كآبة بتصیر ألزھایمر" الزھایمر بأمیركا ألنھ ما في
 ه عاطفة. ن صاحب ھالمرض بدّ وعیلة بابا كبیرة". وبالفعل، تبیّ 

  كان ناقصھ عاطفة یعني؟] 02:44:09ن.ر.: [
ل خمس سنین كان النسیان كي معھ. أوّ مین حوالیھ وعّما بیخدمھ وعّما بیح یضل إنّھ أول ما____ ]02:44:10س.ع.أ.: [

ل خمس سنین وقف السواقة. قلتلھ ما عش تسوق. لقیت كمان إیده یعني بس بسیطة، بعدین تاني خمس سنین وحتى خالل أوّ 
إلھ بالعادي یرجع دغري.  --ة وحدة بس راح عند الحالق الصبحمرّ  --ةمرّ  السواقة. إیھ، ل وقّفنارجف. الیمین تعبانة عم ت

الوقت، صارت یعني شي ساعة، دغري لبست ورحت التقیت بسیارة جایي وجایبتھ، الشوفیر بیعرفنا. قلّي لقیتھ مفیّع. راح 
وغیرھا وھیدا. إیھ بس الحمد � الحمد � إنھ  هصرنا ننتبھ ضھور ،وقلّي یا عّمي ضعت مدري، عالبیت وصلتھ. ومن وقتھا
عمل، عمل عملیة كمان ھیدي  --ما كان یضھر خالص. كمان اتعرض آلخر دقیقة ومرق ھیكي واقف ھیك انكسر وركھ،

كان في یعني مین یھتم فیھ. یعني وبالبدایة ألنھ بعدین ما عش ، كانت الخادمة، بس الحمد � كان الممرض ،زادت االوجاع
مان ب في مرة كنسى. طیّ ھ یصیر ھیكي یإی ،مثًال إخوتھ ھات لنعد إخوتك ھ، أول شيحدا. حتى انا ما عاد یعرفني. إییعرف 
ھیك یستأنس عني یوھیكي. وإذا شویة تأخرت، كتیر ھیك یستفقد. قلّھ عال، إختك. أنا شو بقربك؟ یقلّي إختي.  قلّھ إیھ ،بعد فترة

دور  إني ضلني. ضلني حده. ومع ھیدا وكلھ، لّم، صار مقعد ما عش فیھ مع عملیة وھیدا، صار في ممرض وأني صار إلي
 دور.  دور والممرض إلھوالبنت إلھا 

 ن.ر. كل یوم كان یجي الممّرض؟
 عالجمعیة. ھیدي ، بتدبریلھ كل حاجیاتھ، وروح[bebe]صرت یا قلبي بس یكون نایم، كیف ال] 02:46:39س.ع.أ: [
خل إسمھ د [غیر مفھوم]أنا مش  فھ بحالة ھیك، بدون ما انتبھ یعنيیعني فرق ما ضلني قاعدة أشو ،تعطیني كتیرھالضھرة 

ي. اللھم ضھر فیھ وإجھیك بالوقت یللي فیني إ ،حاليف شو شّغل ھیدي إرادة ربنا. بس نفسیًا ھالضھرة عالجمعیة شوربنا، 
. ھول كلن 69ره ، اتوفى كان عم64عمره دھر. —سنة أبًدا 15ضمیري مرتاح، ة هللا لك الحمد. اللھم لك الحمد. یعني بقدر

 وھیك. ومأساة وجاع كان فیھن أ
 —خمس سنین یعني، خمس سنین كانت معاناة إنھ --خمسة وستینیعني ] 02:47:40ن.ر.: [

 س.ع.أ: نعم؟
 --ن.ر: خمس سنین كانت معاناة، إنّھ

 لمن ما عش  آخر شي ھو أصعب شي] 02:47:47س.ع.أ.: [
 69لل  64 ن.ر: آه، من 

بس إني فوتھ عالحمام  ،عمھلنا. إن شفت رجال یساعدنيیقوم وقت لوقع والعملیة. أّما كان نجیبھ ] 02:47:53س.ع.أ: [
بل مرة، --. بس وقت ل، وباخده وكمان بینام بالتخت طّبّيیقعد معنا ما في مشكلةجیبھ ویعود ھوي یجیبھ. ما دام عم  --ویقعد

ا، تشوفیھ عم یتألم یعني خاصة آخر خمسة أشھر ھول یعني لمّ ] كمان وعي، مع الوجع مع ھیدا. غیر واضح[وعي كمان زاد 
مكن كل قلت ی --دیّيإشت حس، لقیت ھیك خلص! إیھ وال وال حاسة بشي. یعني بعد ما اتوفى بشي جمعة، ییھ! بلّ وموجوع، 

ھ! عم یوجعوني. عملت فحص، لقینا الروماتیزم. كر حاملة شي جیب مشّد أو غیره. یالوقت كانت توجعني إیدي وھیك افت
أخدناه عمستشفى و إنھ اتشمشطبقي ببیتھ ما بعد وفاتھ. إیھ. بس الحمد �، الحمد � بقي عكرامتھ، ، بلش الروماتیزم 2012بال 

ببیت في  لقیت، وجعة راستنین بس لقیت كتیر ت ھون بنت قویة. وفي مرة كانوا اجي عالبیت والبنًدا. الممرض یأبوھیك، 
أشھر،  8، 7ھاي بعد ما اتوفى بأسبوع. وبالصیفیة، بعد شي واكتفیت بوحدة شاطرة وأّمورة. إیھ تنین، [غیر واضح]  وحدة

 ھیكي على حسابنا ورجعت، قلتلھا ألنك ،ر جو. البنت ألنھا خدمتھ بعتّھا شھر اتشق على أھلھاابني بعت ورایي عأمیركا غیّ 
 —تعبتي معي إنتي و

 والدك مسافرین؟ كل والدك ھلق مسافرین؟ التالتة؟ كل ]02:50:09.: [رن.
ن بیروت. وابني بدبي، كان ھو-ت أدب إنكلیزي وعم بتعلم بثانویة الرابیةألَ، بنتي ھون. بنتي كفّ ] 02:50:14س.ع.أ.: [
ق ھوي بدبي وهللا یخلّي بعدین اتغیّرت شویة األحوال. ھلّ  یھ كان یعني عنده مدرسة وكان عال.ر مدرسة ثانوي. إوكان معمّ 

وأختھا وصھرھا، وھیئة  ،مدرسة استأجروا بناء --عّما بیشتغلوا. مرتھ ھون بین كمان. خلصوا، كل الشباب، عنده شبّ 
إیھ هللا یحمي كل الشباب أربعة، بقي ھون تنین معاي. التالت خلص طب ھلق ما ھنّي عم بتعلّم. إیھ وبقي شبین،  ،تعلیمیة

مل خلص، خلص جامعة وعم بیعغر شي ن لبال ما یشوف شو بیعمل اختصاص. وكمان أصببیروت عّما بیشتغل ھیكي یتمرّ 
 ومن غیر شر تنین مع أبوھن. وعلي الصغیر بأمیركا. ،نخراج. ھو التنین بعدن ھون مع إمّ إ

 ؟]تعید لھا السؤال[عایشة لوحدك بالبیت  --معھلّق عایشة لوحدك بالبیت ماھیك؟  ]02:51:53ن.ر.: [
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 ،ھنّي فرصتھا سبت وأحد بس أعطوھا التنین بس لیتكّمشوا فیھا وھیّي حاولت ھون ،ق بنتيإیھ، ھلّ ] 02:51:59س.ع.أ.: [
ما ھیّي صرلھا زمان عندھا خبرة وھیدا. إیھ. بالجامعات الخاصة مش  —ت ألنجامعة أو أیّا ثانویة بس ما اتوفّقیعني بأیّا 

ھ بیجیبوا معلمتین إن ،تطلعوا فیھاطلب، بس یال ھیّي تقدیش بدن یعطوھا یعني ولعوا یعني بدون ما یعرفوا الجامعة اللبنانیة. یطّ 
نھا بقى یعتذروا. وھیّي مبسوطة كتیر فوق ألنن مأعطیی ،إیھألن بالنسبة إلھا الملف تبعھا وخبرتھا وقدیھ صرلھا ولغتھا  ،محلھا
عني بتیجي الجمعة بعد الضھر، سبت وأحد، لالثنین. ی ،كتیر كتیر ناجحة وبیقدروا. والحمد � —وقلبتلن المدرسة قلبحقھا 

 ھما بیشتغل. بقى ابنھا بیجی ،شب وبنت بأمیركا، وشب ھون . ماشي الحال. ھلق ما ھیّي مجوزةتالت أیام بتیجي والحمد �
 تموز بس یاخد الفرصة أول تموز بتروح بتطل علیھن. ل حفید إللي. ناطرة بصبي أوّ 
 كیف بتوصفي بیتك؟ بتوصفي بیتك؟كیف  ]02:53:57ن.ر.: [

أو أل، بس  عتبر مش أرقى شيتُ  ،المنطقة یعني تقریبًا بالنسبة لبقیة المناطق --ل شي المنطقةأوّ  ،بیتي] 02:54:03س.ع.أ.: [
-موقعھا. یعني قریبة للسوق وبعیدة عن السوق. وبعدین رواق، رواق. وبعدین بناء مرتب وجیران كتیر طیبین. وكل وسائل

  یعني مریحة. مریح وواسع والحمد �.  --كل وسائل التدفئة، وسائل. [chauffage]یعني بالشتا  -
 كیف بتقّضي یومك؟  ]02:54:53ن.ر.: [

سنة.  63سنة،  62ال  ي توثیق لرحلةعم جرب یعني أعمل، بدّ  ،بس عّما بجربوهللا الوحدة صعبة، ] 02:54:55س.ع.أ.: [
 --وعّما بشغل بالھا ل ،ى فیھني بالتعلیم وبالشأن العام. عم بتسلّ كتاب ھیك: رحلت عم بعمل ھلق

 ن.ر: بتعملي زیارات.
 یرضى علیھا لكمان إلھا دور هللا ،لنسرین األّمورة ]تضحك[وغیري ھیدا  ] كل ساعة صلحیلي ھیدا02:55:36س.ع.أ: [

 القلب ح الجریدة شوي ألنھ ما في أخبار تسرّ إلھا دور. وبعدین یا قلبي بتصفّ  ركتیعم تطبعلي األوراق، عم بتساعدني. بقى 
شو بالتماینینات یعني الواحد بده یقنعني، اللھم لك الحمد، إنھ  --، شغل ألنھھبالكلمات المتقاطعة لیضل شغل إیبس بتكّمش 

اسبات، نوھون كل الم .بالشتا بطل علیھن ومرات بنزل عند االھل ببیروت --بقىھیدي نعمة. —دور الواحد بسمعھ بعقلھ ب
نشاط أو أیّا جمعیة او أیّا نادي بیكون عندن نشاط، أكید بیبعتولي دعوة بحضر.  ، یعني أیّاغیرھامناسبات ھیكي، ثقافیة أو 

أشكرك  يق أنا كان بدیعني بعدني عایشة بأجواء حلوة ضمن كیف الصحة بتساعد. الحمد � كتّر خیر هللا. ھیدي نعمة. وھلّ 
وإلك عندي خدمة قبل ھاي الخدمة كمان، بالنسبة  ،زةعلى ھل وقت لقّضیتیھ وعلى ھالسعة الصدر وعلى ھالسؤاالت المركّ 

 للكتاب، بقى بدعیلك بالتوفیق
 ن.ر: هللا یخلیكي

یا بتمنالك قى بحماسك.  ،وبالفعل بتستاھلي یعني تكوني بموقع یناسب ثقافتك، یناسب ھیكي حیویتك ]02:57:31س.ع.أ: [
 اللقاء العفوي الحلوالنجاح والتوفیق وبشكرك عھل قلبي ایّام حلوة، بتمنّالك 

  انشاء هللا ما كون تّعبتك ]02:57:58ن.ر.: [
 ما ناسیة التعب ألنّي مبسوطة] 02:58:00س.ع.أ.: [

 ن.ر: وأنا مبسوطة بحكیاتك
ان ھیك على اختصار بس بنبسط ألنھ بترجعیني لھیك ولو كھیك، مبسوطة. عن شغلك بنبسط. بنبسط  ]02:58:06س.ع.أ: [

  ألیام حلوة ألنھ بھل إیام ما في شي یسر القلب. عشان ھیك من قلبي برجع. 
 شكًرا إلك.] 02:58:26ن.ر.: [

 


