
 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

	بیروت، لبنان

	
	 	 2019	

الحكواتیات مشروع  
 ورشة المعارف

 

 زھرة صادقالحكواتیة: 
 2019أیار  ٦التاریخ: 

 PS/ SS-003-19 رقم األرشیف:
 لالستعمال المحدودع األرشیف: نو



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
اكشارع المنتزه، فرن الشب  
	بیروت، لبنان

	

1	

 
	

	من الجنوبقصص  	السلسلة/الموضوع الرئیسي

19-PS/SS-003 رقم األرشیف 
	 یجب استشارة الحكواتیة قبل استخدام ھذه المقابلةلالستعمال المحدود: 

	
 نوع األرشیف

 زھرة صادق
	

	الحكواتیة

 تاریخ میالد الحكواتیة 
 تاریخ ومكان المقابلة  ٢٠١٩أیّار  ٦

عاشت في بیئة ، فرجل دینكان في عائلة حیث الوالد  لنبطیةفي ا ولدت زھرة صادق
عن طفولتھا ومدرستھا وزواجھا، وكیف أصبحت معلّمة في مدرسة . تروي محافظة

فكانت فترة  ،سنة ١٥ل في فترة الحقةثم ترأستھا فریحة الحاج علي التي تعلّمت فیھا 
ھا (والتي أسست التي ترأسھا "جمعیة تقدّم المرأة"عن زھرة صادق  تتكلّمتطّور للمدرسة. 

. العاملة على حقوق النساء من أوائل جمعیات النبطیة ھيوالتي  ،سلمى علي أحمد)
زھرة صادق تتذّكر والجھد الذي بذلتھ لتمویل الجمعیة ونشاطاتھا المختلفة.  تصف

 مقتل اختھا ووفاة والدھاتجارب مؤلمة من حرب واالجتیاح اإلسرائیلي وسنوات ال
 تنھي مقابلة تاریخ الشفوي بوصف حیاتھا اآلن. ھا. وموت زوج

 ملخص التاریخ الشفوي

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

	معلومات عن الباحثة

 دیانا خنافر
 

 التفریغ

	نور یوسف
 

والتدقیق الترجمة  

ار د -بریفیھ -حي البیاض -دایة -افظةبیئة مح -جیران -محمد نجیب صادق -النبطیة
غة ل -الشیخ عبد الحسن نعمة -البیدر -الحرب األھلیة -دار معلمین النبطیة -المعلمین

 الجامعة اللبنانیة كلیة -االنجیلیة -اللیسانس -عرس -زواج -فریحة الحاج علي -عربیة
 -وزارة الشؤون -ابحج -وفاة الوالد -حقوق المرأة -جمعیّة تقدّم المرأة -صالة -اآلداب
تیاح اج -فلسطین -حسینیة النسوان-سالم صبّاح -المرأة والطفل -المرأة المسنّة -تمویل

مرض  -موت الزوج -بلدیة -فرنسا -قصف المخیّم -موت األخت -انفجار -٨٢ال
	الوحدة -السرطان

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

 الربح. 
التنویھ بورشة شفوي والصور المرافقة نطلب منكم الستعمال المواد على صفحتنا االلكترونیة، من ضمنھا التاریخ ال

كمرجع باستعمال: اسم الحكواتیة، قابلتھا اسم الباحثة، السنة، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت،  المعارف
، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ٢٠١٧: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، لبنان، الصفحة. [مثالً 

] 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.  عن أي مواد یمكن 	
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عم . أنا بالنبطیة في منزل السیدة زھرة صادق 2019أیار  6 االثنین مرحبا، أنا نسرین. الیوم [00:00:02] نسرین رجب:
  أعمل مقابلة تاریخ شفوي لصالح ورشة المعارف. شكًرا سیدة زھرة.

 ] أھال وسھال. 00:00:16[ زھرة صادق:
 أول شي فیكي تعرفینا عن حالك؟ وین خلقتي وأي سنة؟ ن.ر.:

ا مأكیدي ما كان في مستشفیات ل .زھرة صادق. بیّي الشیخ محمد نجیب صادق. خلقت بالنبطیة ] أوكیھ،00:00:21ز.ص.: [
ل دین رج[تضیف زھرة بعد قراءة التفریغ: وكان بیّي رجل دین.  .خلقت، أكید الدایة ھیّي لولّدت. عندي ست خوات وخیّین

ا ال نروح، ني كنّ . یعحافظة، بیئة كتیر مالتكمیلیة. وكان بیئة كتیر محافظة مدرسةالیعني كان یعلّم دین ب .]ُمعّمم غیر بس یعني
سة، من المدرسة على البیت. كان جو البیت فیھ ألفة ومحبة وأنا كانت عالقتي ببیّي أكتر من ال نیجي. من البیت عالمدر

عالقتي بماما. ماما كان ھمھا البیت، التنظیف، بتعرفي لما الوحدة بیكون عندھا تمان والد كیف بدا تركض، كیف بدا تنظّف، 
دایًما مع  أحادیث، بقعداتنا، ھیدابخاصة بیني وبین بیّي،  كیف بدا تحافظ علیھن. بس البي كان أفضى. كان دایًما في عالقة

 بعض.
 العیلة؟ بیتإنو وین عشتي،  طفولتك، بشكل عام؟كیف بتوصفي  ن.ر.:

ما في  --روح عمدینة ألعاب متل ھلق، الما في شي، ال نضھر، ال ن --] طفولة عادیة. عادیة ألنھ كان00:01:37ز.ص.: [
العمر ات وقراب بووالحمد � كان عندي خ ،تك بدك تدبري حالك بالبیت، تلعبي إنتي وإیاھنشي. أنا وإخواتي. إنتي وإخوا

منفتح  ع ببعمر معین كانت الرفقة محرمة. ممنوع. بیّي كان متعصّ  ،م الرفقة علیّيلبعضن. كنا نلعب سوا، وكان حتى محرّ 
تن . بس أنا كنت أكتر، یعني أھلي كانوا أكتر بصفتقریبًا ھ ھیكأشیاء صغیرة جَدا یعني. كان ما یخلیني. كان الجو العام كلّ ع 

 عم. فكان في بیئة، وكان بیئة ھیك.صادق وإمي وبیّي والد  صادق، جّدي الشیخ محمد تقيحسن ھنّي مشایخ. أنا جدي الشیخ 
نھ بالصف الحظت إ بالمدرسة لما كنت، كنت أنا البنت الوحیدة لالبسة محجبة بالصف، بینما بس صرت علّم،یعني  ،حتى أنا

 [یدّق الھاتف]خمسة وعشرین محجبین.  وبیكون تالتین ولد، خمسة مش محجبین. 
 مثًال بّرات العیلة؟ بس إخواتك؟ ،یعني ما كان عندك رفقة بنات ن.ر.:

 نیجي على البیت__بس ] أل. بالمدرسة كنت مع رفقاتي بالمدرسة. 00:02:57ز.ص.: [
 ؟وجیران                                                  __        ن.ر.:

 ك تروحي لعندن.  ] ما في. وال جیران. وال حتى عبیت خالك، عبیت عمك. ما كان مسموح إنّ 00:03:02ز.ص.: [
 ما كان في زیارات؟   ن.ر.:

 ھل. نحنا أل. نحنا كبنات ما كنا نضھر.ھنّي األ] 00:03:12ز.ص.: [
 آه كنتوا تكونوا بالبیت                                                          --ن.ر: 

ع نا محلعمر معیّن، اكیدي یعني. ما كنا نروح. یمرق العید ونحنا بالبیت. یمرق المناسبات كلھا، ن ][00:03:18 ز.ص:
 إخواتي، نحنا بالبیت.  

 ما بتتذكري كیف كانت مثًال الطرقات، البیوت؟  ن.ر.:
] كان البیوت كتیر بعیدة. كان الطقس حلو. كنش فش كثافة عمرانیة، ما كان في. كان في شجر، كنتي 00:03:35ز.ص.: [

ا إنو  لو وقفتي عالبرندا، أو وقفتي كنتي تكوني مرتاحة، كانت الحیاة سھلة والناس تحب بعضھا. یعني بذكر شغلة مھمة جّدً
وقتھا كل ما خلفت ماما بنت یجوا  الناس كان --یر كانتإمي جابت ست بنات. وحكمھا إنھیار لیش ما جابتش الصبي. كت

ھ إنیعني انو نكر. مش عارفین إنھ ھّو وال ھیّي وال حدن إنھ ھیدا شي بین الرجل والمرأة، یاخدوا بخاطرھا. إنو عملت شي مُ 
بفتكر إنھ و یعني بعد خمس بنات، جابت الصبي. جابت الصبي --تجیب صبي. لجابت ھمھا كان فیعني ماماصبي أو بنت. 

ھ عندھا خ محمد تقي صادق، إجا مشي من بسطیالش ْیھاوقتھا البلد كلھا، ألنھ البلد كان في كتیر تعاطف تقارب بین بعضن، وب
 صبیین.ت بنات وبنت. ورجعت جابت صبي. یعني نحنا سبس لیریحلھا بالھا إنو ھیّي جابت صبي لیھنّیھا. ورجعت جابت 

 لعقلیة إنھ الصبي أحسن من البنت؟ یعني كان في كتیر ھا  ن.ر.: 
 صبي. أنا بعرف إنو أخدوھا لماما علتجیب —على] أھم بكتیر! وإذا بتضلھا تجیب المرا والد لتجیب 00:04:57ز.ص.: [

د خیّي زمان. وھیك یعني، أكید بعید میالصبي. بس ھیدا كلھ بتعرفي حكي من  سوریا عند بصارة تبصرلھا كیف فیھا تجیب
في زمان كانت البیوت حلوة وكبیرة وعلیھا ھالحفر یعني كان في اللیوان والدیوان كتیر كان حلو بیت جدي القدیم السنة، بتعر

یالد فالبلد كلھا النساء كلھا إجت لتھنّي ماما بعید م --یعني كنا نحنا ساكنین أكیدة مع جدي وستي وكلنا كنا عایشین بھل بیت
بالنسبة إلن. وكانوا كمان في أشیاء كانت حلوة عندن. كان عندن استقباالت. كان  خیّي حسین ألنھ ھیدا كان حدث مھم جًدا

مثًال یعني كلھ یروحوا مشي. أنا بعرف إنھ اھلي إذا بدن یروحوا أو یزوروا یروحوا مشي. ما كان في سیارات متل ما ھلق 
ال اھلي وا سیًرا على االقدام یعني. كان استقبفي سیارات. یعني حتى عنبطیة الفوقا، عكفرتبنیت، على أیّا مكان، كانوا یروح

یوم السبت. كان كل حي إلو استقبال، إلو یوم بیجوا كل نساء الحي والبلدة لبیعرفوھن بیستقبلوھن وبینبسطوا مع بعضن. كان 
تدخل ت في محبة، كان في صداقة، كان في أخّوة. بدون مصلحة. یضحكوا، ینبسطوا. كان صحیح ھالحیاة البسیطة، بس كانت

السعادة إلى قلبن. مش متل إّسا. إّسا دوري على صدیق لتالقیھ بدون غایة أو مصلحة، ما بتالقي. زمان كان مھم جًدا الصداقة 
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غیرة، إنو وبذكر شغلة ص --والمحبة. وكان إلّي بیفرح جارتي بیفرحني. ولبیضایقھا بضایقني. والناس توقف مع بعضا لّما
، جت بدھا تخلف خیّي حسینإیا تولدھا. اسمھا جولیا، جولیا جابر. الخمس بنات خلّفتن جولیا. لّما ماما ھیّي كانت الدایة جول

اول ذكر عنّا بالبیت، كان في تلجة. وكانت جولیا بسوریا وإجو جابولھا وحدة اسمھا روحیة إقبال، أنا ما بعرف. ھیّي ماما 
انبسطوا كتیر وكانت الفرحة بتعّم البیت كلھ. إیھ. وإذا بدك  خوتت بس عرفت، إنو معّودة عجولیا. بس إجا عوّجھا الصبي

شغلة أذكرلك یاھا أني قد ما مبسوطة بخیّي، معي قضامة. كان عمره باألشھر، حطیتلھ حبة بتمھ. وقامت القیامة. رح أموتھ 
 للصبي! بس انقضت عسالمة وأھلي___

 كنتي مبسوطة فیھ یعني؟    ن.ر.:
 ني بتعرفي أنا كطفلة إنو كیف بدي أبسطھ؟ كنت أنا فكري عم طعمیھ حبة قضامة.أكید. یعایھ ] 00:07:47ز.ص.: [

 فكرة إنو الصبي، إنو إمك ناطرة الصبي وھیك. عایشة كنتي یمكن.ر.: ن
] إیھ، بس ما كنّا معقدین إنو ھني حبوا خیّي أكتر او ألنھ بابا كان یعاملنا نحنا بالتساوي. یعني حتى 00:07:59ز.ص.: [
صبي. بس ھیدي قصة الصبي  ]100[ ةبیّي یقول إنھ كل بنت أھم من میّ   جلقوه. إجا بعد خمس بنات ما جلقوه. الصبي ما

بتحسي إنھا كإنھا للناس، للمجتمع، ألي شي. نحنا بیّي كان كتیر یحبنا ویعاملنا معاملة حلوة. بس كان في تضییق علینا یعني 
 تلبسي. أنا كان عمر تمان سنین لبسوني أھلي عبایة____من ناحیة المحافظة یعني. ممنوع تضھري، ممنوع 

 ق؟بیلبسوھا ھلّ متل الي  .ر.:ن
 .]على الراس غیر الي بیلبسوھا ھلق[تضیف:  ، عبایة وھیك صغیربیلبسوھا ھلق أھليالي ] العبایة 00:08:36ز.ص.: [

محمد تقي، یجبلھا لكل وحدة بتصوم، كان عمري تمان سنین، وصمت عمري تمان سنین. فكان جدي هللا یرحوا، جدي الشیخ 
یجبال ھدیة أول سنة بتصوم. فأنا لبست ھل عبایة، روح عالمدرسة فاتحة ھل عبایة البسة تحت عادي یعني مش حجاب 
یعني، فشافني مرة عالطریق عیط علیّي. قلّن شلحوھا ھاي مش خرج عبایة. إخواتي، إختي لبست األكبر مني لبست عبایة 

 لبست إیشارب وطویل ،رببس لبسوني مثًال زمنان إیشا --ة ھل أمور وما كنت انصاع بسھولة. ما كنتبس أنا كنت رافض
وكلسات وكل شي. أكید انصعت للموضوع وما فیّي كنت اعمل شي. وتعلّمت بمدرسة المقاصد، كانت المقاصد أكیدة صبیان 

دت اطي مع بعض. إیھ لحد أخى جنب یعني. وما في تعوبنات. مش بنات عالِحّل. بس كنّا حاطّین الصبیان عجنب والبنات عل
 . أخدتھا، ما عش في إلي شھادة بالمقاصد.السیرتیفیكاكانوا یقولولھا قدیًما ال السیرتیفیكا، —الخامس

 كانت شھادة مھمة بوقتھا؟ ن.ر.:
حط والدنا ومندّرسن. كل بس ما حدا كان یعلّمنا متل ما إّسا من كانت شھادة مھمة. أنا كنت شاطرة، ]00:09:51ز.ص.: [

مدرسة الحكومة. كانت بحي البیاض أول شي، قعدت لى فطلعت ع --ھّوي وشغلھ الخاص یعني. إیھ واجتھادهواحد ھّوي 
ني ي أنا بعدین صرت علّم فیھا. یعإلل ،عليست أو اتعمرت مدرسة فریحة الحاج تأسّ  ،بعدین نزلناویمكن شي سنة سنتین 

بنات لنجحوا. كانت كمان مش  5نحنا  ،بنت 35نھا بریفیھ. حتى لما اخدت بریفیھ كان من أصل تخرجت منھا تلمیذة أخدت م
 بتبسط. وكانت القصة یعني 35وساق. أل. كان النجاح قلیل جًدا. فنجحنا خمس بنات بس من أصل ال متل إّسا النجاح على قدمٍ 

 ة بالبیت وھلق ضل بالمدرسة.البیت وقاعدمن الفرح إذا قلتلك كبنت قاعدة من  كتیر یعني وطرت
 ؟رادیوكیف كانت تیجیكن النتائج؟ متل ھلق عال ر.:ن.

كان بالجراید أو یقولوھا عالرادیو. عالرادیو وبالجریدة. مش متل إّسا أبًدا. یعني أنا  ] وهللا بالجراید. 00:11:04ز.ص.: [
جابت الجریدة الصبح قاعد ما بعرف وین،  4اعة متذكرة لما نجحت بالبریفیھ كان عمي، الشیخ علي صادق، ببیروت الس

إجا عالبیت وصار یصّرخ "یا زھرة! یا زھرة! نجحتي!". وكانت فرحة بریفیھ. قلن عطوني لشوف. شافھا، ووقالوا نتائج ال
 كتیر یعني عارمة بالبیت، أكید. 

 كان التعلیم وقتھا متاح بالبیئة للكل؟ أو لفئات؟ ن.ر.:
بس كان في مدرسة حكومة وفي كان مدرسة المقاصد. ما كان غیرن.  --ني ما بعرف إنو] أل. كان یع00:11:41ز.ص.: [

 ومبال كانت الراھبات___ة كانت االنجیلی
 بس بتتذكري مثًال عیل ما بحطوا بناتن بالمدارس؟ ___ ن.ر.:

 ي إذا اخدت البریفیھ،] ___ إیھ أكید. كان في عیل یرفضوا یحطوا بناتن. وأنا كنت عارفة إنھ أنا بیّ 00:11:57ز.ص.: [
خلص، إذا ما في صف إلي بالنبطیة ما رح یبعتني ال عصیدا وال عبیروت. مع إنھ إلي أھل ببیروت، بس ما كان، كان یرفض 

یمكن لمصلحتي ولحظي إنھ أنا سنة ألخدت البریفیھ، انفتحت دار معلّمین، بقول ھل موضوع رفًضا تام. بس أنا لحظي أنا 
م عدار المعلّمین كل البنات والشباب ألخدوا ج من دار المعلّمین. قدّ ل سنة كنت أول فوج تخرّ لنبطیة. أوّ أول دار معلّمین با

دار  ج منبریفیھ من أربع، خمس سنین ومش متاح إلن أي شي. فقدمنا. وكنت أني من الناجحین. إیھ فكانت أول فوج تخرّ 
على دار معلّمین  سنة وفتّ  15سنة. كنت عمري  15مري ي كان عوكانت دار معلّمین بعد البریفیھ. یعن ،النبطیةمعلّمین 

 صرت إلبس مندیل إلو طابع خاص یعني. ة بدار المعلّمین، لالبسة مندیل، وكنت الوحیدة المحجب
 آه كنتي الوحیدة المحجبة؟ ن.ر.:
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إیھ، كنت  --رفقاتي، وال حدا منوال حدا من  ] إیھ. ما كان في. الحجاب ما كان دارج. ما كان أبًدا. یعني00:13:05ز.ص.: [
 تالت سنین دار معلّمین، تالت سنین___ --أنا الوحیدة لكنت

  شو كنتوا تدرسوا مواد؟___ ن.ر.:
لّم مفروض یع ھّوي كانوا بھیؤكي لتصیري معلّمة. كان لبیتخرج من دار المعلّمین االبتدائي،—] مواد00:13:19ز.ص.: [

االبتدائیة. مفروض یعلّم فرنسي وعربي وتاریخ وجغرافیا وأشیا كان اسمھا العلوم، أشیا. بالمدرسة  --كل المواد بالمدرسة
ن معلّمة وشفت، إلّي كان مفروض علیھ یعلّم كل شي. وكانوا عنجد إنھ لتخرجوا من دار المعلّمین، بعد ما أنا صرت بعدی

نحضر  ،كیف بدك تكوني معلّمة. یعني أنا بتالت سنة كان التعلیم غیر شي. عم بیدربوكي --أخدوا لیسانس ما بیقدروا یعلّموا
دروس، نعطي. نعطي قدام المعلّمة، قدام الھیئة ھیئة یعني رقابیة تشوفنا كیف منعطي الدرس ویعلّمونا كیف تعطي الدرس. 

 طالبھیك بعدین ما في دار معلّمین، صارت ما في ما في أسس صحیحة للتعلیم أو لتوصیل المعلومة لل علَد
 ___لرت دار المعلّمین أو بطلت إلھا ھھیّیي سك        _                  .:ن.ر

تحولت  التیرمینال.یمكن بعدین اتطورت، صارت تاخد بعد ت، ت. ضلّ ] ھیّي وقت الحرب ضلّ 00:14:21ز.ص.: [
ما  الختصاصات روضة، علوم، ریاضیات. اتطورت شوي وبعدین إجت الحرب وراح كل شي. نسفت كل شي الحرب.

 خلّت شي. یعني ما عاد في ال دار معلّمین___
  ؟___—حرب الحرب االھلیة أو___              ن.ر.:

 67، كنت أول سنة دار معلّمین، صارت نكسة ال67. بس أنا بتذكر، سنة ال، ھي أّول] الحرب االھلیة00:14:45ز.ص.: [
نا یبس أنا بتذكر إنھ كفّ  .ة. إیھ، كانت وقّفت كل المدارسوفي كتیر من رفقاتنا راحوا شاركوا یعني، مقاومة وما مقاوم

  --باالمتحان ألنھ كنا عم نعمل امتحانات آخر السنة
 بتصیر؟ انتنو ھیك تحكیلنا تقالید معینة كفینا نرجع إ                  ن.ر.:

 وكان نحنا ممنوع ، بیّي هللا یرحمھ] إیھ، كان مثًال قبل العید. كان یجي كل الرجال ییجوا یعیدوا مثًال 00:15:16ز.ص.: [
ب بالِزنَزوقَة رك، ما نحنا بیتنا حد البیدر. روح إعلینا الضھرة. أنا كنت استغل بیّي یكون عم یستقبل الناس واھرب عالبیدر

دة من أني وصغیرة یعني. كنت حب وانبسط وقول خلص إذا بدي آكلھا عیطة، آكلھا عیطة. أنا كنت متمرّ  ]المرجوحة[
قول كنت خلص بدي آكلھا عیطة، وقصص. یعني محرومة، ما في. بدي روح. كان ھّوي بیّي یلتھي، أني كنت روح وإجي ھال

 بدي آكلھا عیطة. بس بدي انبسط. 
 شو بتتذكري عن البیدر؟ كیف كان؟ ن.ر.:

ي حدا ھلق، ھلق ما بتعرفمش متل  ةالنبطیة كانت صغیر یھ كل والد النبطیة تقریبًا، ألن] البیدر كان ف00:15:53ز.ص.: [
الد رة یغنوا "یا وفي ھیك زنزوقات صغیرة على، الخشب كانوا یركضوا بإیدھن یطلعوھن بالسیا تك فیھن. كانوال خصّ 

كان في بساطة. كان بھاي الشقلیبة، الزنزوقة، وال شي! بس كانت تدخل السرور لقلب الولد ألنھ ما شایف  --الكوشة". كان
الناس أوقف عالبرندا واتفرجى ع ، اذا ما خلوني كنتيور. فكنا ننبسط فیھن. أنا كنت بیتبدیل لھل أم ما عنّا شي یعنيشي. 

 ھیّي وعم تنبسط. وأنا ما قادرة، ما قادرة انبسط. 
 مسارح؟ --كان في سینما أو  ن.ر.:

 سمحلي. ما كان یسمحلي. حتى] كان في سینما بس أنا وال مرة رایحة عالسینما بالنبطیة. بیّي ما كان ی00:16:39ز.ص.: [
سنة. علّمت بنات من  18وش". كان عمري بّ ، علّمت أول ما علّمت، علّمت ب"حصرت علّم سنة 18أنا صرت معلّمة بنت 

. علّمت [cinquieme]عمري. كان زمان مش متل ھلق یعني التلمیذ إلو سن معین لكل صف. أل. كنت علّمت دغري علّمت 
 أنا ھونیك كانت المدرسة اسمھا سمیناھا "مملكة النساء". ألن ما كنا نشوف حدا رجال بالمدرسة. یعني --بنات صبایا. علّمت

 ما كانت مختلطة؟ ن.ر.:
] ما كانت ال مختلطة ھیّي وال في إّساتذة. كنّا كلنا بس بنات. كان في بیت الشیخ عبد الحسن نعمة حد 00:17:22ز.ص.: [
 نا كنت إیجي___. ھلق أ4مدرسة للساعة ال تالبیت. كان

 من أي ساعة؟ ن.ر.:
ك تصلي وأنا أھلي محافظین. وكان بیت الشیخ عبد الحسن نعمة . فبدّ 4إّال ربع للساعة  8] من الساعة 00:17:33ز.ص.: [

نت روح صلّي واتغّدى وارتاح بالقرب من بیت أھلي. یعني كتیر، بالقرب من المدرسة وبیّي هللا یرحموا صاحب معھ. ك
 --أؤتمنیعني —عندن
 --آه كنتي ___شو كنتي تعلّمي؟ ن.ر.:

ل شي عطوني لغة عربیة. أنا علّمت لغة عربیة بالتاني متوسط وباألول متوسط أنا اوّ  --ة] كنت علّم لغ00:17:56ز.ص.: [
أدب عربي.  علّمت. بقیت شي سنة ونص، سنة ونص بحبّوش علّمت  لیسانس أول ما بلشت مع إنو ما كنت بعدني عاملة

دین بعد السنة ونص مع رفقا بنات، أكیدي عالِحّل، ساعة ونص الضھر كنا نغني ونرقص وننبسط. إنو كان كان في جو وبع
بعد  لصرت بعدین مدیرتھا علي سمھا صار إّسا فریحة الحاجنقلت على النبطیة، على مدرسة إلایھ حلو، جو إلفة، جو محبة. 

 تاذ بقلب المدرسة. أنا. إیھ. ھونیك تعرفت على زوجي. كان أس فترة
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 كنتي بالمدرسة مثًال، لّما كنتي تعلّمي؟ --بتتذكري صدیقة ممیزة كانت عندك بال ن.ر.:
بة إلي في وحدة اسمھا مالك كحیل. مالك. بس إنو كمان بس وحدة مقرّ  ،كان إلي كم صدیقة --] ھلق00:18:48ز.ص.: [

نزار، بعدین بعد ما صرت معلّمة. حتى بعد ما صرت ممكن إار، نزما كنت زور. كنت إیعني أنا أھلي ما، مش رایحة لعندن. 
مدرسة لى ا نقلت عكنت خاطبة. لمّ  19ھاي،  18مة. قولي أنا بعد سنتین یعني أنا معلّمة، ما كنت زور. كانت الزیارات محرّ 

 فریحة تعرفت على زوجي___
 كیف تعرفتي على زوجك؟___ ن.ر.:

 لي ألنھ أنا أھلي ماإلعجبنا ببعض ویعني ھیدي فرصة كان بالمدرسة وأُ أستاذ ي إنھ ھوّ  ،__تعرفت_] 00:19:20ز.ص.: [
ا جوا لعنّا یشوفوی. وكان جایي كتیر بوابیزوجوا على ھالطریقة أبًدا. كنا عالطریقة التقلیدیة، بیجي العریس بیشوف وبیروح

وإّال كان من العیب إنك تقولي أل لناس  ،وا ألھل یقولال البنت تسترجي تقول أل وال األ كالعادة یعني. ما حدا. ویضھروا،
 جایین یشوفوكي.

 ؟]غیر واضح[--ه كان مسموح إنھ إنتي تطلعي مثًال آ ن.ر.:
 ] ___ أل أنا بالمدرسة بس یعني__ 00:19:49.: [ز.ص
 بده عروس؟ شبّ ال ،لّما یجي ھّوي مثًال  ___ .:ن.ر
إنتي تفوتي تسلمي علیھ وتقعدي بس االھل موجودین. مش إنت  ھل. یعنيتفوتي بس مع األ ] إیھ كنتي00:19:56.: [ز.ص

 لحالك. 
 عفًوا كملي—كان یصیر مثًال  ن.ر.:

لبسي ت ھمن المشایخ. كان یعني صح ما بیھم ] إیھ بس أنا ھالزوج ألخدتھ لحبیتھ كان عنده أخالقیات أھمّ 00:20:06ز.ص.: [
یعني  إنتيإنّك یعني المحبة، التسامح، الجار  ات لدعا إلیھا الدین،نده األخالقی، بھمھ الحشمة وكان عرمعراسك بس كان محت

ھ إیھ. قلتلن نھ من غیر بیئتي أكید بس إناء تصیر قلت أنا إنھ شو ھالشخص إتسامحي الجار، إنتي تبادریھ بالتحیة. كان في أشی
ي لساعدني، ھّوي ألصر علیّي إني أني عي، ھوّ و كتیر كتیر ھّوي لوقف مبكتیر. ألن من أخالق المشایخ والدین، أھم أنا أھم

األكبر إللي.  عإنزل عبیروت یعني أكیدة وكان ھو المشجّ  ب عربي وكان یقبل یاخدني ویجیبني،أد لیسانسیت أربع كفّي. كفّ 
بدرجة جید جًدا، ھّو یعني ساعدني لحتى سافر معھ عفرنسا عملت حتى األربع سنین، أخدت اللیسانس بعد حتى ما أخدت 

]DEAي لصار، كنت أنا ناقشت الدكتوراه بسكان لوال الظروف وظروف الحرب والش]، یعني ماجستیر باللغة العربیة. و، 
عمل  ،ي المشوار. ھّوي كفّى، ھّوي ألنھ كمان كان أخدتھ أستاذ ابتدائي صاري كفّ بتعرفي ظروف غیر طبیعیة منعتني من إنّ 

جیلیة صیدا، نالجامعة اللبنانیة. كان یعلّم بإنجیلیة النبطیة، بإان صار أستاذ بصار بالثانوي، وبعد الثانوي كم االمتحان تصنیف
فرع الجغرافیا. ھّوي كتیر كان إلو دور. كان یقلّي ھول الوالد معي -بثانویة صیدا. بعدین صار بالجامعة اللبنانیة كلیة اآلداب

یر حتى المرا تص بیحبشخصوًصا قدیًما إنھ الرّجال ما في رجال بیعمل، نحنا منعرف  ،قعدي إنتي أدرسي. یعني أكید یعني
 محافظ بس منفتح. متلھ أو أحسن منھ. بس ھّوي مش من ھالنوع. كان منفتح عقلیًا. ھلقّ 

 عملتوا وقتھا عرس؟ بتتذكري إنھ كان في أعراس؟ن.ر.: 
لرجال ابیت عمي الشیخ علي، جال كانوا عند ] إیھ أكید إیھ. بس عرس كیف؟ بالبیت، نسوان لحال والر00:22:30ز.ص.: [

قعدوا. لبست فستان وطرحة ونسوان وإجا الشیخ كتب الكتاب. ھا العرس. بس لبست فستان أبیض مبال. بس ھیك كمان كان 
 زمان ھیك العرس. مش إنھ كان إنك إنتي تعملي حفلة بّرا. ھاي ما كانت دارجة أبًدا. 

 ؟--بالضیع یمكن كانت أكتر؟ إنو یجتمعوان.ر.: 
البنت تجر الشب ویدبكوا بعضن. نحنا بالنبطیة كانت أبًدا. حتى أني لما علّمت بحبوش عم  --ي] إنھ ھنّ 00:22:58ص.: [ز.
یجي ت ،سنة، الحظت إنھ فرق بین حبّوش مع إنھا ھیّي ضیعة، والنبطیة لھیّي أكبر. یعني كانت البنت 18ك كان عمري قلّ 

بایا كانوا یكزدروا شباب وص ا كان. یمكن ببیتي. بس أنا اتعجب،حنا ما عنّا. مإنھا ھیّي بتحب. أني اتعّجب، ن بنت تحكیلي
ا ما ھنّي العیل بتعرف بعضھا. بیفوتوا لعند بعضن عادي. بس نحن --بقلب الضیعة، كان شي طبیعي یفوتبعض الضھر بّرا 

 بالنبطیة ما كانت ھاي. ما كانت. أل. یعني___
 عني؟ بالنسبة للضیعة؟___ محافظین أكتر بالنبطیة ی.: ن.ر

ش إنھ م .عفویة بالضیعیة، وطبیعیة ،ھونیكي یمكن طبیعیة أكتر. ھیّي تلقائیةما باعرف. ] أو ما كان. 00:23:45ز.ص.: [
 -------أكتر. مش إنھ مقصود یعني إنھ تخلف ]تضحك[ف تخلّ   --ھون. یمكن نحنا ھوني یعني

 ك_______ یمكن البیوت مسكرة أكترعبعض إنو ھونی ن.ر.:
عرفش. یمكن ھونیك البیوت مفتوحة أكتر، في انفتاح. طبیعیة طبیعیة، عم قلك إنو الواحد یروح ] ___ ب00:24:02ز.ص.: [

بیت جیرانھ بیت رفیقتھ بیت رفیقھ. كلن االھل بیعرفوا. والضیعة صغیرة. النبطیة صح بعدھا كانت صغیرة بس كانت أكبر 
ھیك. فھیك یعني ل،  --یعني ما ما عم قلك یعني إنھ أنایمكن.  ،كان غیريكن یمھیك. أنا ما كنت،  —ك—شوي، أكبر ك

 لصار. 
 



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
اكشارع المنتزه، فرن الشب  
	بیروت، لبنان

	

7	

 كنتوا بالعیلة تحكوا عن الدین، ألنھ باعتبار إنھ بیّك رجل دین وھیك؟ ن.ر.: 
 عاطول  ] ایھ00:24:34 .: [ز.ص
 كانت تصیر مناقشات مثًال ن.ر.: 

 ایھ ] 00:24:38[ ز.ص: 
 أو جلسات خاصة؟ن.ر.: 
سي عراسك. ھیدا ھّوي ي نحنا ونصوم. وتلبیعني فكرن إنو الزم نصلّ  --] كنت أنا وبیّي، إمي ما كان00:24:40.: [ز.ص

 [الھاتف یرّن، تتوقّف د جًدا. یقرا عطول. یبعت یجیب كتب من مصربس بابا هللا یرحمھ كان كان قارئ جیّ  --كان عند ال
[تتكلّم بصوت غیر مفھوم بینما تھتم  نتحدث، نحكي [الھاتف یرّن] ھیجیب كتب من مصر، یطالع، یقرا، نقعد مع لحظة]

إیھ كنت أقعد أنا وبابا نحكي یعني، یفھّمنا، یحاول بس حتى لفھّمك یاھن إنتي بتحسي حالك إنك إنتي جاھلة. في  --بالمكالمة]
شایخ ودین وھا، مفروض یعلّمونا قراءة أشیاء كتیر الزم تعرفیھا ما عّرفونا إیاھا. مثًال أني لما بدي كون بنت شیخ وأھلي م

 القرآن مظبوط. 
 : ـــــــ                      ما كانوا یعلموكن؟.ن.ر

الھموم تبع العیل، یعني ة عادي. بس كان ة عربیّ تعلّمن بالمدرسة، نتعلّم لغّ نأل. نحنا كان ] ـــــ        00:25:30ز.ص: [
مان عنده ك أنجأ تركض لحتّالي تقوم فیھن. والبيّ  ، كانتتمانة والدسبع اإلم عندھا كبر من ھل أمور یعني. كانت أنجأ أكانت 

نا بس ك یحطوا دین یعلّموھن یعني.وا والدن قرآن، بحطّ ییعني ما، ما كانت دارجة. ھلق بحس ب —عالقات اجتماعیة وعنده
 تذّكربل أسئلة. یعني أسئلة عادیة جًدا. یعني أنا عمیقین بھ ابس أسئلة ما كنّ  ذا قعدنا مع جدي أو مع بیّي نسأل،نعرف یعني إ

لما تزوجت، عیطلي بیّي قّعدني قلي شو حقوق المرأة، إنو المرا إلھا حق. ھّوي ما إلو حق جوزك ناولیني كبایة المي إال إذا 
ثًال شو الدین. یعني م ،ك إنتي تمشي علیھا إنتي تسامحتي معھ. ھّوي االحترام ھّوي اإلّساس. یعني عطاكي مبادئ أخالقیة إنّ 

ھنّي ل ،إّسا نحنا صرنا نعرف إنو في حق التوكیل بالطالق. نحنا ما كنا نعرفن. وأني ھلق بلوم المشایخ حتى القرایبینّي یعني
ا حتّالي ھیّي تختار. بس ھنّي ملتقولولھا شو حقوقھا، شو علیھا وشو إلھا.  ،مشایخ، إنھ إنتو واجباتكن كل وحدة بدا تتزوج

تصیر تطلق عن بو جنب، وھّوي مش مظبوط. ب ر تختلف عن، قال إنو بتصیر المراإلن وجھة نظ --ا یقولوا. ھنّي إلنكانو
ألنھ المرا ما بتزت والدھا. المرا بتحمل كتیر وكانت زمان أكتر من إّسا تحمل. ھلق ألنھا اشتغلت، ضھرت، صار عندھا 

مكن ینحمل حتى تضل حد والدھا. یعني ھاي مل اللي ما مدھا، تحقة بوالمورد مادي، صارت تترك. بس كانت المرا معلّ 
؟ أنا كیف بدي أعرف. قال شو عذرن؟ إنو إنتي تسألي. طیب فكرتن إنو تترك، مش مظبوط. بس ھنّي ھیدا كانوا ما یقولوه

ا. یعني أني ھعش یستصعب، ما الرجل الشرقي كمان یعني بیستصعبھا، بس لما بتصیر عادة ،أنا كیف بدي أعرف؟ بتعرفي
ق كن الزم إنھ في إلن ححتى بإحدى المحاضرات عم علّم النسوان الشي لما تعلّمناه نحنا، إنو یا جماعة إنتو بالنسبة لبنات

 ة شو بدك تھّربي العریس مننا؟ ما بیناسبنا ھیك".یا حجّ عملوا شروط. قالتلي وحدة "التوكیل، 
 —ن.ر: بعدھا لحد ھلق

بعدھا العقلیة عند الرجل بعده مھما ضھر ومھما إجا ومھما سافر، بیضل العقلیة الشرقیة تسیطر ف ]        00:27:53ز.ص: [
س تستحیل ب ،منھ غلط لمشكلة؟ إنت بتطلق، ھیّي بتطلق،علیھ. بیعتبرھا إھانة إنھ أنا إنو كیف بدي ھیّي تطلق؟ یا عّمي شو ا

 ات شٌر ال بّد منھ. یعني إنھ ما فیكي،عند هللا الطالق، ولكنھ مرّ الحیاة بین تنین، مفروض إنھ یصیر الطالق.  أكره الحالل 
 زوجنا. ھول بعد ما قالولنا إیاھن لما ت، فیعني نا بیكون نقمة حسب الوضع إلّي ھیّي ھیكي. إیھأحیأنا بیكون نعمة مش نقمة. أحیا

 سنین تحجبتي؟  8ن عمرك قلتیلي إنھ كا --لما كنتي، ،ما كان في توعایة. طب شو كان یعنیكي الدینن.ر.: 
 --شو ما كنتش أعرف إنو اه] [00:28:48ز.ص.: 

 حسیتي إنھ ھیدا الشي الزم؟ن.ر:                                         
عرف إنھ الحشمة ضروریة. كانت كل الناس محتشمة. ما كان في ھلق تزلیط وھیك متل ما اب إنو أنا] 00:28:51ز.ص.: [

 —ال بیروت وال ،نا ما بعرفن. یعني كمجتمع نبطاني ما في. ما كنا نروح ونیجيفي ھلق، أو إنو أ
 ن.ر: ما كنتوا تروحوا بیروت

تروحي. یعني ما كان في.  مش إنتيیعني نروح یعني مرة كل سنتین تالتة إذا أخدوكي أھلك معن.  ] 00:29:07[ ز.ص: 
بیّي،  بعد فترة لما كنت أنا على ید أناوتصومي. بعد ھیك، بس كنت مفكرة إنھ الدین ھیك، بس إنك تلبسي عراسك وتصلي 

بس أنا جوزي هللا یرحمھ ما كان یحب الغطاء. ما كان یحبھ أبًدا وكان یقلّي ھّوي ھیكي یعني ما، بس كان كتیر بیحب الحشمة. 
 شلحت أنا عن راسي. والديفلّما توفى 

 لما توفّي زوجك                     ن.ر: 
إنھ أنا كنت ُمكَرھة على لما توفى بابا، ألنھ حسیت  --. أل جوزي ھّوي ما sorryلما توفى بیّي، ]00:29:40[ز.ص: 

 الحجاب. 
 ن.ر: إلرضائھ

 إلرضائھ. إیھ. فشلحتھ. شلحتھ عشر سنین. إیھ أنا كنت___] 00:29:49ز.ص: [
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 اول ما شلحتیھ؟ شو حسیتي                                                  ___   ن.ر.: 
ل شي صعبة. بعدین صرت حطھ برقبتي، یضل أوّ  --ھیّي العادة ل كتیر. كإنھا ھیّي عادة. ة] صعب00:29:57ز.ص.: [
 كذا كذا. بعدین لحالي أنا.  ،برقبتي
 قدیھ كان عمرك، بتتذكري لما شلحتیھ؟ن.ر.: 

سنة كان  31سنة.  32شي  --52عمري. أنا بالبعرف قدیش كان  . ما82ى. إیھ بابا توفّ  82] سنة ال00:30:10ز.ص.: [
حالي مش مرتاحة. یعني إنھ فكري أنا إنو بس اشلح الحجاب رح صیر  عمري. شلحتھ عشر سنین. شلحتھ بس كمان حسّ 

 ي؟ لیش شلحت الحجاب؟ ھلق زوجي ما فرقت معھ، بس أنا لقیتھا إنھ بعدین، إنھ أنا شو بدّ  --حرة، رح أعمل
 إنو في فرق .ما حسیتي بفرقن.ر.: 

صرت أقرا واطلع، بتعرفي بیكبر الواحد بیصیر یطالع یعني، —] ال ال أل. لیھ شلحتھ؟ ما ھیدا یعني00:30:39ز.ص.: [
عاز من سنة. عدت لبستھ. مش بإی 41سنة،  40أنا ورایحة عالحج. حجیت كان عمري وا وھیك، ولبستھ بعد عشر سنین لمّ 

ذ ھل فكرة. بس أنا رحت ولبست وح عالحج، قلّي متل ما بدك، حتى ما كان بیحبّ حدا وال جوزي حب وال قلّي حتى بدي ر
 رجعت. 

 تي...فیھ وقری بعد ما اقتنعنتين.ر.: 
لي تجیبي تفسیره، تسأبل. تقري القرآن، یعني درایة وعن درس وعن، صرت إّسأ] بعد ما اقتنعت وعن 00:31:11ز.ص.: [

سنة. فتت عجمعیة "تقّدم المرأة".  19فتت عالجمعیة كان عمري  أنا --ما أناعن األحادیث، صار في لقاءات خصوًصا بعد 
دة عالعمل االجتماعي وال، وال عند اھلي وال شي. بس جوزي سنة بالتشجیع من زوجي. ألنھ أنا ما كنت معوّ  19كان عمري 

ح جًدا بھل موضوع واًصر ھّوي زلمي بیحب كتیر العمل االجتماعي وكان منفت "نادي الشقیف".كان ھّوي من مؤسسي 
، أصر قلّي أل فوتي. والدي صغار یعني. في عندي والد صغار وبعد 72 72--یمكن  1970علیّي اول ما تأسست الجمعیة، 

ة كان یعني یومتھا أول جمعیة بالنبطی انخرطتأنا بنتبھلن وإنتي روحي. صرت روح.  ،بعدین جبت حتى ولد. قلّي معلیش
ني یع--ت من النبطیة، ارتؤوا إنو نحنا الزم یكون عنّا جمعیة تطالب بحقوق المرأة، تطالب بمن خمسین سنة بعّد سیدا

ر منن فریحة الحاج علي هللا یرحمھا، نادیة البصل، كّ ذیعني نفتقدھا بالنبطیة كامرأة. كلھ معلّمات مدارس، بت --األشیاء یلّي
 معیة. إیھ. یعني أسسنا یومتھا الجمعیة. سنة رئیسة الج 45نھلة صبّاح، وسلمى علي أحمد ھیّي لبقیت 

  شو كنتوا تعملوا؟ن.ر.: 
ل شي كان بیھمنا إنھ نحنا . أوّ مسنّ ل شي ھیّي الطفل والمرأة وال] ھیّي بدي قلك أنا إنھ كان أھدافھا اوّ [00:32:47ز.ص.: 

روح التعاون بین نفوس ان ھدفھا، أول ھّوي ھدف ھّوي غرس ایھ اول شي ك نحافظ على حقوق الطفل، حقوق المرأة.
الخدمة العامة. بعدین مساعدة ، األمر العام، ةالعام --ع عدد كبیر من المتطوعین لبذل طاقاتن لخدمةیعني تطوّ  ،المواطنین

العاملة  معاد الطفولة والمسنین، مساعدة األة، اسة، االجتماعیّ المحتاجین. مساعدة االیتام عكل الصعد. حتى بالناحیة الصحیّ 
ساندة المرأة وتمكینھا للمشاركة في صنع القرار. أھم شي كمان تعزیز القیم لبتحترم حقوق االنسان ومن ضمنھا كمان م
أول شي  30وكان عددنا شي األھداف الجتمعنا حولھا عدة نساء من النبطیة،  ھمّ ا ھّوي حقوق المرأة. فكانت ھیدي أوأھمھ
 سسنا ھل جمعیة.وأ

 ؟—ھیّي كان مقرھا بن.ر.: 
] ما كان إلھا مقر. كنا نستأجر من مكان لمكان. تعذبنا كتیر حبیبتي لحتّالي قدرنا عمرنا ھل مكان. قعدنا 00:34:03: [ز.ص.

ابل. یاه بس ما أخدت مقحلو. ھیّي كانت بأفریقیا، عطتنا تحت شوي ھون. بیت  ،اول شي قعدنا ببیت مدام إسمھا مریم میرزا
ائي من صیدا نس حكیبنحنا كان بالنبطیة فش حكیم نسائي، كنا نحنا نجیب  --. كان عناللمرأة ةسنة الماضیالكرمتھا الجمعیة 

ییجوا تالت مرات بالجمعة أحسن ما المرأة إذا بدھا تروح عند حكیم نسائي بدھا تروح  ،الدكتور جبیلي والدكتور ھشام دلّیعا
 عصیدا أو عبیروت. 

 ؟ھون مستشفیات ما كان متوفرن.ر.: 
فى، لقلّلك ان في مستش] أبًدا! في مستشفى كتیر كتیر ضعیف وما في حكما حكیم نسائي. ومش متذكرة ك00:34:46ز.ص.: [

بعد الضھر. كنا نروح عالضیع،  4لمات نعلّم للساعة یقطع التسجیل للتتحّدث على الھاتف]. كنّا مع—أول ما بلشنا [یرّن الھاتف
بعض ب النسوان لمش متعلّمین ونعلّمن و أمیة. كنا نجیعجبشیت، على حاروف، على مجموعة من النساء نعمل مح

 الضھر___
 كانوا یقبلوا النسوان، یتشجعوا؟ ن.ر.: ___

ملنا معمل ع—] ___إیھ. في كتیر بالضیع منعملّن وكانوا كتیر كتیر مشجعین. بعدین قمنا صرنا نعمل00:35:19ز.ص.: [
بعنا. من یعني المعمل ت—جنا كتیر صبایا منوخرّ  خیاطة لصبایاجبنا مكنات وصرنا نعلّم الوالد ا —تطریز وحیاكة، صرنا

ا بعد ما ھاألعمال كلھا، فتحن ،وكان ھیّي الجمعیة الوحیدة لكانت على األرض بھیدیك اإلیام. یعني إلھا خمسین سنة. بعدین
 ن التالت سنین للخمسوزارة الشؤون. فتحنا حضانة م —الجمعیة—بالمنطقة كمان، بالتعاون مع ل حضانةل حضانة، أوّ أوّ 

والدي وبدي روح عالمدرسة أني  بعدین أنا لما جیت بدي حطّ  ،سنین. والحمد � بعدھا إلّسا موجودة بمركز الجمعیة. فكمان
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ي الوالد! فالحاجة ھیّي لخلتنا نفتح أمومة. یعني من األربعین تحطّ  [garderie]بدنا  ،ورفیقتي ورفیقتي وكذا، شو بدنا نعمل
 سنین. وھیدي كانت مش موجودة. جبنا أمھات بشي رمزي جًدا___ یوم للتالت

 أمھات مش متعلّمات یعني____ ن.ر.:
] أل. فیھن متعلّمات بس ما كفوا. محتاجین. فإنتي جبتیھن ویّال بعدھن إلّسا بیحكوا بوالدن وكیف ھني 00:36:36ز.ص.: [

یعني. ففتحنا. وبعدا إلّسا الحضانة من األربعین یوم للتالت سنین. عنا بمركز لعلّموھن، ومننن والدي  --من المعلّمات لعلّموا
 الجمعیة. 

 اول شي؟ تبدون تمویل كانن.ر.: 
مة موللموظفات بس، بس نحنا الحضانة األكانوا یعطوا معاشات  ،بدون تمویل ما عدا الروضة كلّھ] أل. 00:37:00ز.ص.: [

رزناما زمان، كنا یعني نعمل حفلة. ھیك كانت زمان. ھلق، نبیع كنا  --ریفھا بي مصاریف، نغطي مصاما كان. نحنا نغطّ 
نحنا بس إجت ھلق قلتلك مدام مریم میرزا أخدت البناء، قعدنا بالمقاصد. شفتي مدرسة المقاصد لھلق فیھا الدرك؟ قعدنا فیھا. 

مومة. كانت أول شي ا الحضانة. یعني األولد بقلب الروضة، وعنّ  200كانت العصر الذھبي للجمعیة. كان عنا أكتر من و
المركز مھم جًدا وكان في كل الناس بحاجة لتحط والدھا ألنھ كترت الموظفات وكترت نساء لبتعمل برات البیت، فكانت 

 زتّولنا أغراضنا ألنھا ھیّي ملك للدولة. وت بالعصر الذھبي. لحتّالي إجو آخر شي الدرك مرّ 
 ما عطوكن علّم؟ن.ر.: 

] بدون ما یعطونا علّم. وإجو لقینا غراض الحضانة كلھا بّرا. فأخدنا نحنا الغراض واستأجرنا ساعة 00:38:03[ز.ص.: 
ك، إنتي بتقطعي، بعدین صار في بنو، یعني في عنا نحنا أطفال ما فینا نزتن برا وأھالیھم نقطعن. ]غیر واضح[شقة عال

بیلن طلبن؟ أخدنا، قولي تعذبنا كتیر یعني كذا مرة غیرنا الشقق. إدارات كیف.. كیف بدك إنتي تل موظفین ،موظفین بنوك
قال  ،بعدین رجعت عطتھا للمعاقین ،عطتنا إیاھا لفترة ،ربیعة كالوتأخذنا كمان تحت حسینیة النسوان، عطتتنا إیاھا مدام 

ّوي، ھّوي حدیقة عامة ملك فتتاح لمركز الجمعیة إلّي ھلق ھالقرش عالقرش ونعمل إ في أبدى مننا. فاضطرینا نحنا نحطّ 
ین رایحكنا لمحمد علي ضاھر ورحنا لعنده، كجمعیة رحنا لعنده خمس نساء. إلحكیلك قصة أني حكیتھا كذا مرة. إنھ نحنا 

لعنده لنجیب الموافقة المبدئیة إنھ بیعطینا ھالحدیقة. ما ھو بده الموافقة منھ وموافقة من البلدیة. فرحنا خمس نساء، أخدتنا 
إنھ نعّمر. فرحنا لعندھا، رحنا  ،یعني—وإلي كان إلھا الفضل الكبیر ب ة سلمى علي أحمد لكانت ھیّي لولب الحركةقیادب

بس ھّوي أخوت بالسواقة. نحنا وجایین، وصلنا عأول النبطیة بیفلت الدوالب  د شوفیر اسمھ الیمني وبعده إلّسا.ه مع واح،لعند
كرمال العمل اإلنساني والعمل الخیري. یعني عنجد [تبتسم] ما بتصدقي كلھ ھا  ،القدماني. نحنا خمس نساء سالمتنا من هللا

ل شي ھّوي أخوت وبعدین إنھ بعدا القصة ما وبكل مناسبة أنا بحكیھا إنھ نحنا بقدرة هللا زمطنا خمس نساء من الموت. أوّ 
 یدة___ینا أكبخیر وعافیة وحطّ  قمنا طیب بعد ھالقصة؟ ما بعرف. المھم، طار الدوالب القدماني. بتقولي إنھ ممكن حدا یضلّ 

 تأذیتوا وقتھا؟ ن.ر.: ___
خریطة  شفنا صادق صادق ومھند صبّاح لعملولناایھ رضوض. أل الحمد � انقضت عخیر. ھیكي  ]00:40:07ز.ص.: [

طابق  إلّي ھّوي ،ضالطابق لعاألرل، رجعنا عملنا الطابق األوّ وأكیدة كلھ یعني بدون مقابل. عملنا األساسات ووقفنا.  للبنا
ا بتمنى یعني تروحوا تشوفوه قد م ،ل جًدا لألطفال والحمد �للروضة، للحضانة من األربعین یوم للتالت سنین. ھّوي مؤھّ 

إنھ ھّوي كتیر مرتب وحلو. وھیّي األرض عشر دونمات، یعني أیة حضانة بالنبطیة ما فیھا جنینة، جنینة وألعاب بّرا وخیمة. 
الزھراء  اعةقر، شو بدي قلك، مؤھلة للموضوع. بعدین، بعد فترة كمان، اشتغلنا، بعنا رزنامة. في جمعیة اسمھا یعني ھیّي كتی
راء. رنا قاعة من القاعات سمیناھا جمعیة الزھبرئاسة ھیام فخر الدین بأبیدجان. بأبیدجان ھیّي، بعتتلنا مبلغ وعمّ --برئاسة ال

ما یعني حدا یعیلنا ومنكتب باسمكن شو بدكن. بس بدنا نعّمر. فعمرنا الطابق التاني،  یعني قاعة الزھراء. یعني، ألنھ بتعرفي
وھّوي ھاي الروضة إلّي تابعة للشؤون. بس ھلق ھنّي الروضة إلنا عالدولة أكتر من عشر سنین مصاري. نحنا مندفع 

ع لفواتیر لنحنا مندفعھا. نحنا علینا مساھمة مندفا --كي قلّ شو بدّ  --مساھمة وھنّي بیدفعولنا، ھنّي بیدفعوا أجار الموظفات وال
ساعة أو بتجیبوا المصاري أو منلغلیكن  24عشر مالیین بالسنة یعني. یعني بتاخد مننا نحنا. إذا بدھا ھیّي مصریاتھا، بخالل 

بیضلّوا  موظفاتنركض نحنا مناخد المصاري. بس نحنا إلنا علیھا عشر سنین. ھولي لبدھا تعطیھن. بعدین حتى المالعقد. ف
وخصوًصا وزارة الشؤون ھلق. نحنا ض. وبیضل في مظاھرات، ھاي الدولة، كما حالیتھا ھلق، شھر بال قب 11أشھر و 10

نحنا  .حنا كنا حابین نعمل نادي للمسنّاتق نیعني منقبَض.وھكذا. إًذا، عملنا الطابق التاني. ھلّ  ،نحنا یعني منشتغل ،كموظفین
اسات ك تعملي أسات عجنب وتعملي یعني باألرض لتابعة للجمعیة وبدّ ك تقعدي تعملي نادي للمسنّ بس إذا بدّ  ،عنّا أرض

 ات. وھیك، مكلفة جًدا. فعدنا عمرنا طابق تالت. طابق رائع جًدا، حلو كتیر، للمسنّ 
 كیف إجتكن الفكرة؟ ن.ر.: 

الجمعیة ھّوي المرأة المسنة. كنا دایًما نحنا نجیبن طّلع، یعني مثًال كنتي یعني ھّو من أھداف ت] نحنا عم ن00:42:50ز.ص.: [
بتقلّي یا حجة أنا فش حدا بقلّي صباح الخیر، أنا ما  ،مرا ھیك ،ونعملّن محاضرات. فأنا مرة عازمیتن عالترویقة، قالتلي مرا

أساس نحنا ع ، ونحنا ھلقّ رنا الطابق، فرشناهإلي حدا. یعني إنتو ھیك فرفحتولنا قلبنا. ومن وقتھا، اشتغلنا عالموضوع، عمّ 
عم نشتغل علیھ. كیف منشتغل؟ مثًال نحنا منعمل  ل ما أسسناھم ما شفنا منھن فرنك. بس ھلقّ مع الشؤون. كمان الشؤون من أوّ 
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ات مناخدن. بعدین لما قالتلي أنا عصرونیة بمصاري للناس المقتدرین. الریع لھل مصاري منجیب مناخدن لھول المسنّ 
ي إداریة وقررنا إنھ دایًما نعملن ش مع ال، یعني عملنا أكیدة اجتماع ھیئةر حّزت بنفسي القصة وحكینا بضھرش، یعني كتی

نشاطات. نجمعن مرات بالجمعیة نعملن ترویقة، بجبلن حكیم قلب بجبلن حكیم ضغط وحكیم یسألوه أسئلة. بینبسطوا. أو مثًال 
یلن یعني یعني بتنعش --زھا، كیف اتجوزت، كیف مات جوزحتى مرات بیقعدوا كل وحدة بتحكیلي شو كیف تعرفت عجو

ا بتقلي یعني أنا لم بكون عند الخضرجي لما بتیجي مر . وھنّي أكترن عالعصایة ھا.ذاكرتن، بتنعشیلن قلبن بیرقصوا وبیغنّوا
كذا سنة  ن مع البلدیة. البلدیةیا حجة أیمتین بدك تاخدینا مشوار ما أخدتینا. ما أنا بدي تمویل لھل مشوار. أنا في، أنا عم بتعاو

صارت تاخدن ھنّي، یعني نحنا نعملن المشوار ویروحوا معنا ویدفعوا. شفتس كسف؟ أخدناھن السنة الماضیة عجونیة، 
طلعناھن بالتیلیفریك وھیّي عالعصایة. قدیھ خافوا إنو نحنا ما بدنا نطلع بالتیلیفریك وكیف بدنا نطلع وكذا وكذا. قلنالن أل، 

ھن، واستقبلوھن بدق العود واتغدوا وانبسطوا كتیر. فھنّي عم تدخلیلن السرور لقلبن وأكید والدن مشاغلن وھمومن. طلعنا
عاتقنا ھالشغلة. ھلق  ھني محتاجین ما إلن حدا، یقوم فیھن. فنحنا أخدنا ع 99بالمیة و 90وإذا عندن والد. أكترن محتاجي، 

ھا. یعني قلّي یا حجة ما في. أخدنا في حجة اسمھا إم أحمد جابر، ھّوي ابنھا یلي إّسا السنة حتى البلدیة ما عطوھا مصریات
شفتھ قلتلھ ولو  مابعد . $500ألف، یاسین جابر  500عملنا الحسینیة. بدي احكیلك كیف أنا كمان زبطت الحسینیة. فدفعتلنا 

مطعم وغدیناھن ب ،خدناھن على النبي ساريیا أستاذ یاسین، قلي بتأمري. بعتلنا. أخدناھن ھیدیك الیوم على آثار صور. أ
 الجواد___
 ؟_____خصوًصا أنھ ھني بیكونوا ما بتالقوا صعوباتن.ر.: ___

. فنحنا منروح كلنا 42شي عشرة ماسكین األربعین. نحنا معنا أربعین واحد أو  منكون] مبلى. نحنا 00:45:48ز.ص.: [
 لما بیدخل السرور لقلبن. ھل مرة. یعني كتیر شغلة حلوة إنك إنتي لنكون بخدمتن. إنتي بتصدقیش أدیھ أنا بكون مبسوطة

ر. . علیھ مصاریف كتیر. عندك ناطوا مناخد الجمعیة نحنا عنا مبنى تالت طوابقحتى نسرین، أنا لمّ تبسطي امرأة ما فش حدا.
ألنھ بدك  [ascenseur]لیش انسى وسیم ضاھر لھّوي عمرلنا ابدّ  --تىعندك صیانة. عندك كھربا. مي. تلیفون. عندك ح

فوق بالطابق الفوقاني. ھلق خربوا  [ACs]سیھات -. وعملنا أیھ[ascenseur]من فوق أكید بدن  قیتھمتجیبي مسنات وعال
خد رحلة لل لل، كجمعیة أكید مش أنا، أنا والھیئة تجیبیھن؟ ھلق أنا صحیح إني أنا بآكلّفوا. ھول منین ب $1,500ھول. 

ة بمصاري. مناخد النساء لمقتدرین. ألنھ كمان حتى المقتدرین أھلھم ما بیاخدوھن. في ناس كتیر بیبقوا اإلداریة، مناخد رحل
موم كتیر وفي ھ ،ي كل واحد إلو مشاكلھناطرینك إنتي، لو ما إنتي بتضھریھن وبتعرفیھن عبالد ما ھنّي ما بیروحوا. بتحسّ 

مركز. المركز. لصیانة ھالیروحوا معنا. ریع ھالشي كلھ لصیانة ھ. ھلق ھني بینبسطوا وبیعني بالحیاة، وخصوًصا ھالفترة
ة رة مع الحكومة الیابانیزبطناه، الھیدي ھیدا. بعدین إحنا األستاذ یاسین جابر دبرلنا م [ascenseur]مركز حرام إنو الیعني 

یساعدوك، مرات ات بامكانیاتھم. مرّ  ر، خزان كبیر مي. وكنا نضل ننقطع. منتّصل بالبلدیة، یعني البلدیة قدعملنا بیر، مش بی
 بیساعدوناش. یعني حسب ظروفن یعني. إیھ أنا بدي إحكیلك كمان عن، ھلق نحنا___

 ر حل مشكلة المي؟___ البین.ر.: ___
ر. ما ھیّي المي ما عم تیجي. الخزان الكبیر. عملنا أل مثًال ھي أول سنة بیتعبى البی . بس ] ال، ما حلھا00:47:47ز.ص.: [

ر، كان حنا البیصلّ  $2,500كمان حطینا  --السنة أول سنة . إیھ، ھلق ما في. صعبة یعني. ھلقّ $40,000ف زان كبیر كلّ خ
اریف ي مصلحتّالي نغطّ  ،عم بسرب مي. یعني نحنا كمان نعمل عصرونیة، نحنا إلنا تالت، تالت مناسبات بالسنة منعملھا

كبیرة  ادأعدا نعملھ بالجمعیة وبدون مصاري. صرنا نعملھ برا ألنھ كنّ  --عمل المولد النبوي الشریف، منعملالجمعیة. نحنا من
والجمعیة ما بتساع. صرنا نعملھ بشي رمزي. منعمل عید االم كمان منكرم كل سنة امرأة والسنة كان تكریم للسیدة إمھ للشیخ 

ھا وھیّي والدھا صغار ربتن، وعندھا دكاترة وعندھا كل والدھا سنة ومات جوز 94مرا عمرھا  --عبد الحسین عمرھا
درع ورحنا عبیتھا. ومنعمل الحفلة تبع عید االم، ریعھا ومع ریع  ، اخدنالھاتعلّموا فحبینا نكرمھا. كرمناھا ببیتھا أخدنالھا

 كرت شرف --اخدولك كروت الشھر یوم السبت. كمان ھاالفطار في كتیر خیّرین، یعني بی 11المولد وھلق عنا إفطار بھ
أنا من سنتین أو تالتة، تتصل فیّي ھیام فخر الدین ھیّي ھلق  ،بیدفعوه، ھولي لصیانة المركز. بس ھیي صارت معي شغلة

". دوالر 13,000 ،ي، قالتلي "حجة، في سلفي اسمھ فؤاد فخر الدین، بده یبعتلك مبلغ من المالبفرنسا عندھا وضع صحّ 
اھن إجت الشیك، یبالشي. فبس بعتلي  --. ھلق أنا ما كنت أنا مفكرة بالبدك تعملي فیھن أعمال خیر تلي ألقلتلھا للجمعیة؟ قال

أنا شو فكرت؟ أكتر شي في المكفوفین. المكفوفین، صرنا، مش نعطیھن مصاري ما عطیت أنا ما بعطي مصاري، بالصیدلیة 
ملیون أدویة والبقایا عند مدام عنایا مرت الدكتور  13، ب13,000یجیبوا الرشتتات واحد یشتروا ادویة. اشتریتلھم مش ب 

محمد جابر بتیجي وحدة منعرفھا، یعني أكید أنا جبت المسنات "شو بتاخدوا ادویة؟ مین بغطیلك ھالدوا؟ مین؟"، لمقطوعة 
أھم من كل االعمال، إنك وما إلھا حدا منجبلھا الدا مننا. فأنا لما عملت بھالشغلة وشفت الناس، إنك إنتي عم بتقومي بعمل 

إنتي عم بتأمني دوا للواحد مكفوف یعني معاق. قدیش حلوة ھالشغلة؟ فأنا قلتلن من وقتھا كل عمل بعملھ بالرغم من حاجة 
من ریع ھاألعمال ھیّي إدویة للمكفوفین. وھیك صار. إلنا تالت سنین منعمل ھیك. كمان  %25، %20الجمعیة، كل مناسبة 
سنة منتعاون مھا. یعني شو منتعاون؟ نحنا امكانتیاتنا محدودة جًدا،  15ا أول ما أناخد على الفنار نحنا إلنا نحنا الفنار، نحن

 مثًال أنا رحت لھونیك شفت شوفة. یعني شي بوجع القلب_____
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 الشوفة لشفناھا___ن.ر.: __
خدلن غدا، منقوشة لحمة، كبایة لبن، ] شفتیھا وأنا كنت شوفھا. أنا روح لھونیك شوفن آخدلن غدا. آ00:51:08ز.ص.: [

بیجاما  350قمت اشتریتلن  .وكیس في موزة وتفاحة وفي لوح شوكوال. إذا بقلك كیف الوحدة بتقلك بدھا وحدة وكیف حافیین
ما  لیكي،ب عي كذّ شتویة سنة الماضیة. أو لقبلھا. اشتریت، أكیدة في حدا عم بیساعدني بھل أمر ألنھ أنا جمعیة ما في! إذا بدّ 

یوم كنت أعمل، ھلقد أقدر،  15اطة. وكل شحّ  350بیجاما شتویة. ورجعت لقیتن حافیین. أخدتلن  350في. فنحنا، أخدنالھن 
 ر وشوف.یعني أنا شفت بس ما یخلوني صوّ 
 ن.ر: ما كانوا یخلوكن تصوروا

 رت. ت، بعرفش كیف صوّ لراحت وحدة بالجمعیة وھیّي اسمھا حیاة علي أحمد، راح ] ایھ ال ال،00:51:52ز.ص.: [
 الوضع؟ لصّورت ھي یةالجمع من آه.ر: ن

تلفنولنا بدن یاخدوا  ,من الجمعیة ھیّي لصورت اسمھا حیاة علي أحمد. فھیّي راحت ھیّي وناس]ھي 00:52:00ز.ص.: [
ا قلت بعدین نیعني، أ--ات بس في تعتیر لیوم التعتیر ووسخ. یعني فتت عالمطبخ، شيحرامات، كنت اني آخدلن حرامات مرّ 

 --إیھ. فھیدي شغلة یعني كمان --أعمل أكتر من ھیك بس ھلقد امكانیاتي. ما فیني أنا يأني یممكن فیّ 
 السیدة حیاة لكنتي عم تحكي عنھا، ھیّي من الجمعیة ھیّي لكشفت الوضع.  ،إذا بیتضّوى علیھا منیح، إنھ وحدة، إنھن.ر.: 

 ضع] إیھ راحت إیھ كشفت الو00:52:34ز.ص.: [
 لوالھا یمكن ما كانت أنقذت___ن.ر.: 

ھنّي الناس ھنّي بدن ییجوا فكأنھ قالوا إنھ ھیك دعایات إنھ األرض  ،متل ما عم تقولي ھنّي ,أكید] 00:52:38ز.ص.: [
 ل ما لرحنا رحنا حكینا معھا. وقالت صرتمنشارات وبدن المركز ألنھا ھیّي ھیدي اللبان، شو اسمھا سمر اللبان، نحنا أوّ 

ي ما آخدھن. ھلق بلیلة ما فیھا ضو قمر أخدوھا وأخدوھن وراحوا. نّ كذا مرة أنا مش قادرة وما فیّیش بس ھقایلتلن للدولة 
ة أنا كجمعیة وكزھریعني أنا فیّیش غوص. أنا أھم شي،  على كل حال البلد بتعرفیش شو سیاستھا، وشو المقصود منھا،

 جاه سیاسي. نحنا وال إلھا الجمعیة أي اتّ  صادق، ما إلنا عالقة بأي شي اسمھ سیاسة.
 ن.ر.: كیف قدرتوا تحصنوھا 

ممكن یكون في حدن بالحركة، یمكن یكون حدن بالحزب، یمكن شیوعي بس ما حدا إلو عالقة. یعني  ]00:53:15ز.ص.: [
ة، على االنتخابات البلدیى باالنتخابات ما دخلنا. نزلت عضوة من الجمعیة حنا حتّ ي لحالھ، مش بقلب الجمعیة. یعني نھوّ 

 ھا امرأة والجمعیة تدعم المرأة بكل اتجاھاتھا". علقد ھیك زكیّناھا وتمنینا من الكلّ نعملنالھا مھرجان، وبالكالم قلنا نحنا "أل
 وقفوا معھا وھیّي جابت مقعد وقتھا___یساعدوھا إنھ ی

 ة؟شو اسمھا المرشح                          ___  ن.ر.:
 ] سالم صبّاح. إیھ. ترشحت ھیّي الوحیدة لترشحت المرأة بالنبطیة00:53:50ز.ص.: [

 —ن.ر: مستقلة كانت
نحنا مع  --أحد  مع بس نحنا دعمناھا وقلنا إنو نحنا ال مع الحزب وال --] وھون ما بینجح. ما بینجح ه00:53:56[ ز.ص.:

—عمل منیح، سواًء حزب أو حركة أو غیر، أو أیّا انسان تاني، فنحناكل شي منیح من التنین. نحنا مع الكل. یعني كل شي بی
sorry— فش أي خالفات یعني خالفات ھیئة إداریة متل ما بیصیر بالھیدا. یعني أنا و --نحنا معھ. یعني كجمعیة ما إال أي

ھا أنا أل ". قل--فیّي، إنتي ھلق أنا ما عش ، خلصالحجة ام أكرم ضلت رئیستھا وأنا نائبة رئیستھا تطلب مني دایًما "إنھ حجة
سنة. اإلدارة  15ألني أنا بالمدرسة یلي علّمت فیھا كمان استلمت ادارتھا  ،بساعدك وبكون معك بس ما بّدیش المسؤولیة

اروا ي كان ینجحش فیھا وال واحد بالبریفیھ صلوالمدرسة یل ،لت مسؤولیة وصعوبات كتیریعني تحمّ  ،تختلف عن التعلیم
 ن. أنا عملت مدرسة من ال شيء. ینجحوا كل

  --ریحة الحاجن.ر.: مدرسة ف
المدرسة لُسمیت ب، وقت لكنت أني سمیناھا مدرسة فریحة الحاج علي، كانت فریحة الحاج علي ] 00:54:56ز.ص.: [
الحرام".  علّم الناسلمال السایب با. نحنا ھون "اعصامیة. كانت یعني توثق بكل العالم وتاركتن. إنھ نحنا مش برّ  ،امرأة مثالیة

 أنا واختلفت أنا وكتییر صحابي، خصوًصا المقربین إلي. قلن ،یعني ما كان في انضباط أبًدا. استلمتھا واختلفت أنا ورفقاتي
 رت.المدرسة الزم تمشي والزم یقولوا إنھ تغیّ یعني بدوا یساعدني على تمشایة المدرسة، ھو لبدوا یساعدني 

 ني؟كان في فوضى معلّمین یعن.ر.: 
 %90ھّو ومدیره ینقلوه عمدرسة فریحة. أني عم قلك. كانوا  یتقاتل] كان في فوضى. كان كل واحد 00:55:34ز.ص.: [

ا استلمت أني، صاروا كل واحد ما یعجبوه لمّ ھلّق یجیبوھن عمدرسة فریحة.  ،من المعلّمین منقولین متقاتلین ھنّي ومدراءھم
حتى بالمقاصد جیراننا ھیّي مدرسة فیھا مختبر كانش  ، عملتھا مدرسة نموذجیة. أھمّ أنا بخالل ھالفترة لعملتھا ،یروح ألنھ

 نا___حدّ 
 عشو اشتغلتي أول شي؟ ن.ر.: ____



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
اكشارع المنتزه، فرن الشب  
	بیروت، لبنان

	

12	

"من ساواك بنفسي فما ظلم". أنا سبعة وربع كون آخر وحدة أضھر. فوت  --] اشتغلت اول ش على00:56:03.: [ز.ص
لّمت واحضر دروس. كنت شوف المسابقات. كنت أكید یعني حتى اول عكل صف عكل معلّمة شوف دفتر التحضیر وشو ع

فترة كتبت بكذا أستاذ وھنّي یعني مأني عم بكتب بحالي. بس قلت بدي مشي المدرسة. یني بعدین ھولي اإلّساتذة لزعلت أنا 
حتاج وبدك تعلّم بمدرسة وإیاھن صاروا ھنّي دعم للمدرسة. دعم. لیھ؟ ألنھ عرفوا إنھ یا عمي شو بدك إنت؟ إنت عارفتك م

تانیة. أنا بساعد. كیف؟ بس مش عحساب المدرسة. أنا بساعدك أعطیك ساعات فراغ ورا بعضن تقدر تعلّم مدرسة تانیة. بس 
إنك ما تعلّم ھون وتعلّم بالراھبات وتعلّم، ما بقبل. أنا بدي، عطیني نتیجة وأنا بعطیك لبدك إیاه. حتى وصلت لمرحلة إنھ أستاذ 

لسنة بدي شوف النتائج. النتائج ھیّي لبتقرر. آخر اف، یممكن ابعتلھ فنجان قھوة. قد لوین إذا واحد عم یعطي. بعدین ك بالصف
. افتتحت كومبیوترات --كل الجنوب. كان عندي، افتتحت دوراتصاروا ینجحوا كلن. یعني عملت مختبر فش كان منھ ب

ذكره بالخیر األستاذ أنور ضو. ھّوي بیعرف. ألنھ كل شي غیر سیاسة كومبیوتر للمدرسة وهللا یوفقوا بعمره وی 25جبت 
یجوا یتدربوا بالمدرسة كانوا أساتذة المدارس الرسمیة --كومب 25ان كتیر دعم إلي. جبت ھون ما بیمشي. بس ھّوي ك

مانة اسمھا جو ،جیدة جًداعالكومبیوتر. فش مدرسة فیھا كومبیوترات. مثًال. إلحكیلك عن الرسم. أنا مثًال عندي معلّمة رسم 
. یجیكي، بتعرفي إنتي كمدرسة رسمیة بیجیكي مسابقات. إنھ عنديركین. كانت تعلّم مدرستین. كانت تعلّم فوق وتعلّم 

شاركت فیھ وأخدنا جائزتین. كل شي بیجي، دخیلك یا جومانة أنا بدي  ،ى االقتصاد بالماءبتشاركي بھالمسابقة وّال أل. حتّ 
الوالد بّرا، صبایا، أخدتن عجعیتا رسم جعیتا. ما قدروا یرسموا ألنھ في رطوبة. إجو شافوا جعیتا  شارك. حتى أخذت

 ،األربعة أخدوا جوائز. یعني كان شيورسموھا ھون، دفعت أنا المبلغ دخولیتھن، بس بعتت الرسومات رجعولي المبلغ. 
یدي فنانة لتلھ ھي "یا حجة، في عندك معلّمة. شو ھل معلّمة!". قحتى بیوم من األیام بیدق مدیر المدیر العام تبع الوزارة، بیقل

صارت تبكي. قالتلي ما حدا قلّي یسلموا، ما حدا عرف قیمتي. إنتي جیتي یا حجة وضویتي علیّي قالتلي —ھیدي بس ما حدا
  ا شجعتھابعد ما أن قة على كل مدارس المنطقة بالرسم،وصرتي تساعدیني لحتّالي أوصل. أخدوھا عملوھا منسّ 

 ن.ر: دعمتیھا
 ودعمتھا. ]00:59:02ز.ص.: [

 حلون.ر.: 
إنھ جیدة جًدا. ھیك أنا اشتغلت.  --ھالبنتإنھ ي موھبة. فإنتي بدك تظھري ھالموھبة، بدك تظھري ھ ]00:59:06ز.ص.: [

بده یروح  عبیروت. مینابعت. خسارة؟ إیھ خسارة. وعندي شوفیر ابعتھ  --یعني أیّا شي یبعتوا بدن مسابقة رسم ع دبي، على
لتالمیذ؟ قلتلھا ا لیھ ما بیدفع. تبعتیھن مع تبعولبتقلي األستاذ تبعنا المدیر ما بخ ،عبیروت؟ ھیّي المدرسة التانیة لبتعلّم فیھا

التربیة  وزارة --ھون ع وزارةأبو تحسین یروح عبیروت یبعتو--بعتن، ألنھ حرام. شو ذنبن؟ كنت حتى هللا یرحمھأوكي، با
ما في شي. مسابقات رسم، معرض رسم أعمل بالمدرسة، أیّا شي، مباریات،  --اذا—ابعت المسابقات. یعنيھاتف یرّن]ایھ [ال

 أكیدة لتزبّطت المدرسةأّول بعد كم سنة، النشاطات الالصفیة كانت جیدة جًدا. حتى عملت أول،  --لعب فوتبول، كل شي
، یعني كذا تأنا على راسي. أنا تعبت كتیر. تعذبو في إال ما بّدو یكون في تعلیم.إنھ ما بقي عرفوا یعلّم ویللي ما بّدو ولضھر 

 --- یجوا لھونل إلّي متقاتلین ھنّي ومعلّمیھن مرة إجي بدي إترك، متل ما قلتلك، یعني مدرسة ك
 --لنظام المدرسة اھلیتییعني رسّ  ن.ر.:

صفیة التي قامت بھا مدرسة فریحة لسنة" كذ كذا. عطیتھا ] عملتلھا نظام إیھ عملت، "النشاطات الال01:00:43ز.ص.: [
 عطیتھن إیاه. فكانت یعني المدرسة الحمدومع الصور، مع االثباتات،  --للمفتش قلي ھیدي شي جدید بعده ما مارق حدا علینا

  [cancer]صار معھ  مرض ،� نجحت بس اضطریت أنا اتركھا ألنھ زوجي سخن. زوجي كان أستاذ بالجامعة اللبنانیة
م استقالتي وآخد معاشي وأقعد حد زوجي. فھیك تركتھا، بس تركتھا بعزھا. یعني أنا مبسوطة إنھ براسھ. فاضطریت أنا قدّ 

ت س إليإني قدرت أعمل شي لھل مدرسة. والحمد �. وانشاء هللا الجمعیة، أنا  ،عملت من ال شيء، الحمد � ضمیري مرتاح
ت باصرار إنھ ھیّي ما عش سنة، فأصرّ  85سنة  84ة أصّرت إنھا تترك یعني صار عمرھا لحجّ سنین مستلمة إدارتھا. لما ا

موا رسم رس ،معرض رسم، إجوا فنانین من بّرا --قادرة، استلمتھا. والحمد � النشاطات الثقافیة، عملنا ھیدیك الیوم معرض
 ،ھرجان شعري لكل الدول العربیة، إجوا من السعودیةبالجامعة األمیركیة. جبنا عملنا م [Saint Jude]حّي وریعن كان لل 

أھل و ،ن شعراء. كمان عملنا مھرجان بالجمعیة، ما بعرف إذا بتعرفي المركز، كتیر حلوكلّ  ،من مصر ،من العراق ،من قطر
تبیع  نة وصلتناالدین فنا زین الھل شي یعني وخرج. بعدین التكریم، وخصوًصا نحنا منرّكز على المرأة، أیّا مرأة، متل دی

یر یتعرفوا علیھا. كانت كتخلیھا  --ینا علیھاھیّي من النبطیة بس قاعدة بّرا. فنحنا جبناھا كمان، ضوّ  $100,000لوحتھا ب 
متھا، كرمناھا عنّا. فھلق بالمسرح دكتوراه بالمسرح وإلھا كل الدول العربیة كرّ  ،ادة كمانسعیدة بھل شي، متل وطفة حمّ 

 أكید بدون مقابل.  ،فاتحة صف إنكلیزي، صف إنكلیزي للنساء [You Speak]تعاون مع جمعیة أنا كمان بال --ھاي
 بعدو ماشي؟                                            ---ن.ر: 

را ل دورة تخرجنا علّمنا تقریبًا شي تالتین محتى الدفاتر. ھلق أوّ ایھ ماشي.                          ] 01:02:56ز.ص. [
ي دورة ق فممكن یكفولنا. بس ھلّ  ،ق حبینا نكفي بس ھنّي ما في إمكانیات، بس عم یدرسواوخّرجونا بقصر المؤتمرات. ھلّ 
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شت جدید. ھاي كمان بس تتخرج عطول بیكون في مركز. ھیدیك الیوم كان عندن نشاط عن التوحد، عن بلّ  ،تانیة عم تكفي
 یة یعني دایًما الجمع --الكوتا النسائیة، عن

 ن.ر: في كتیر نشاطات
جبنا ھیدیك الیوم أحمد قعبور، أمیمة الخلیل، زاھي وھبي، یعني دایًما الجمعیة . عم بتغلي غلیان ] 01:03:31ز.ص.: [

ا یأكیدة الجمعیة ھلق بوصول بوجود التكنولوج. النشاطات متتابعة والحمد � أشیاء شبابیة منعملھا عن المرأة، عن الرجل
لّي كترت. ھلق وین ما رحنا بیقولولنا شو ھالجمعیة ل االجتماعي اائل التواصس، یعني و--الایسبوك الواتساب، الجدیدة، الف
   --شو ھل، النشیطة

 ن.ر.:                      انتشرت أكتر
؟ ھلق ونتق دایًمأ بتشوفي حدا متصل فیّي شو رأیك نعمل ھیك، شو، نحنا حابین نتعاون معكن وإھلّ  ]ز.ص.: [غیر واضح

بطاقة من الجمعیة بیروح عالكیان بیتحّكم عند اختصاصي مع دوا بتالت  كمان عم بتعاون مع الكیان. الكیان، انھ منعطي
عم حبیبتي إنھ ازدھرت ھالجمعیة وآالف. عاملین بطاقات للجمعیة. وبعدنا ھلق. أي عمل للمكفوفین من جیب. یعني الحمد � 

. یعني أني نرھا، بحاجة لصبایا. بس الملفت للنظر إنھ الصبایا ما خصّ أكیدة بحاجة لبعد إنھ نطوّ نحاول، أكیدة قدر اإلمكان، و
سنة فتت عالجمعیة، بنتي ما بتقبل. ما بتیجي بتحضر. حتى أي شي. لیش؟ ھلق یمكن  19عمرالي قلك، من بنتي، انا وما بد

 ھموم الحیاة زادت، عندھا تالت والد___
 ھیّي ھون بالنبطیة؟ --بركي ھيھلق                                                 ___  ن.ر.:

ل شي الھموم كترت. عندھا مسؤولیات، بتعلّم جت لھون وكان في مناسبة ما بتروح. أوّ ى لو إ] أل. حتّ 01:04:58ز.ص.: [
مضغوطة. ھالناس عضغط  ح مسابقات.دري ألیة ساعة عم تصلّ اھا م. بتضلّ [Terminal]بكالوریا ریاضیات وترمینال 

صار لبني إق یمكن نحنا كنا غیر. ما بعرف. كانت الحیاة أقل متطلبات. ھلق الوالد كل شي بدن. یمكن نحنا، أنا لّ الحیاة. ھ
ما كنت قادرة جبلھ كمبیوتر. منھا كان اشكال. ھلق الولد  [computer science]. إبني عمل [cellulaire]بالجامعة لجاب
ي عم ینزعوا . یعني ھاألشیاء لألھل حاملین لیأمنوھا لوالدن ھیّي غلط. ھنّ --وال وكمبیوتر [cellulaire]أول ما بیخلق 

كتیر كتیر كتیر في انحدار. یعني ما ما مقبول. ما مقبول ھالموضوع؟ بك والدن. بس بتقلك صارت حاجة. یعني شو بدي قلّ 
إنھ یفوت عالفایسبوك ویفتح فایسبوك ویفتح ویحكي واتساب.  . ما مقبول[cellulaire]سبع سنین معھ  ،أني ابن ست سنین

. درنقاعد وملتزم بالدرس. طایر. طایرین ھالجیل طیر. إّال في ما  كیف بده یدرس ھیدا؟ ما عش عنده قدرة أو إنھ یقدر یضلّ 
. عم [Terminal]د بریفیھ وولد الوالد یلّي هللا واھبن هللا ھادیھن وواھبھن، ھودي قالل ونادرین. أنا بتي عم بتعاني عندھا ل

متطلبات ھیّي مضطرة تؤمنلھ إیاھن. في سنة بدو یضھر. یعني كتیر  18تعاني معن كتیر. البنت أھون. بس الصبي ابن 
 غلط.  --وغلط. أنا

  ،إنتي كنتي إنھ مثًال تعلّمي وتدرسي ومتزوجة وعندك والد وكنتي ھل اشیا كلیاتھا ن.ر.:
 أضھر كمان. ] وكنت 01:06:42ز.ص.: [

 كنتي ملحقة علیھا كلیاتھا__كنتي تضھري كمان، وون.ر.: 
 ] أنا وزوجي، ایھ، 01:06:46ز.ص.: [

 وكنتي كمان یمكن بالجمعیة —ن.ر: ما كنتي تحّسس
  كنت مضغوطة] 01:06:50ز.ص.: [

 ن.ر: كان في ضغوطات
زوجي. ھّوي زوجي الدعم األساسي إللي. اتعاون أنا و یعنيبس الضغوط مقبولة. ، ] كان في ضغوط01:06:52ز.ص.: [

 یعني عندي اجتماع، 
 ن.ر.: ما حدا اعترض علیكي

 حد الوالد إلقدر روح عاالجتماع.  ممكن ھّوي یضلّ ] عندي اجتماع، 01:07:01ز.ص.: [
 عاملة أو مساعدة، عندك مكان.ر: ن

نا نقلت عند أھلي، حطیت الولد عند أھلي سنتین كنت. یعني أول ولد أ یمكنن. بس عیّ یعني بعمر م] 01:07:06ز.ص.: [
وروح عالمدرسة وإجي. بعدین لما صاروا ولدین جبت وحدة. قعدت معن شي سنتین. لما جبت تالت ولد ھّجینا نحنا من 

علّمنا بّرا. ما عش عندي حدا. یعني سنتین تالتي یمكن، أل خمس سنین ضلینا. سكنّا بصیدا خمس رحنا النبطیة. ما عش في. 
ي وحدة، ى فعلى الجمعیة وخصوًصا الحجة أم أكرم. یعني ال تركت الحضانة. ال سّكرت. حتّ  . سكنّا. بس كنا نجي نطلّ سنین
زین الدین، صبیة ماتت عمفرق كفر رمان صبیة عمرھا عشرین سنة. اجتھا قذیفة، احترقت. إنو، كان في  ، روالروال

. أنا متعجبة. عطول [stress]لعند والدنا. والدنا عایشین  [stress]ھال  فشبمحبة. تضحیات یعني. وكنا نشتغل، ودعم، بس 
 طبیعي. یعني منھ إنھ شي صعب. شي لیش یا ماما. بعرفش. ھلق كنا أشیاء محرومین منا كتیر بس ولك . [stress]بنتي 
 .ر.: كان في رضى یعني ن
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وتر. كومبی أنا ابني عمل كومبیوتر ما جبتلھعم قلك  حتى الوالد یعني ما. --كان في رضى. كان في] 01:08:17ص.: [.ز
ما كنت قادرة. منّي قادرة. ما جبتلھ. كان یروح عند خالتھ بالجامعة یستعمل كومبیوتر وكان شي طبیعي. منھ كان شي إنھ 
 لصمش... متلھ متل ھالناس. وأنا والدي ربیوا عند أھلي. یعني أنا بعد كل واحد، أنا ھیدي ساعدتني كتیر إنھ ابني یخ

التیرمینال حتى ابني الكبیر عمل تیرمینال عندي ببیروت. عند إمي، كانت إمي واختي بالبیت، هللا یرحمھا إمي. أكیدة 
ل ولد وتاني ولد و، تالت والد. كلن ربیوا، إنھ ساعدوني في كتیر. ال كنت أطبخ سبت وأحد وال كنت إغسل وال كنت. أوّ 

 ھیدي كمان_____
 اعدوا؟األھل س كانوا___ ن.ر.:

ا مطرح بقعدلھكیف بساعدھا؟ إذا بدھا شي تروح ل ا بساعد بنتي قدر اإلمكان.] إیھ أكید. أكید. وأنا إسّ 01:09:04ز.ص.: [
، ساعديتن. یعني قدر اإلمكان بتقدري ا بطبخات ما فیھا ھیّي تتطبخن بطبخن وببعتلھا إیاھحد الوالد، بطبخلھا، بعدني إلسّ 

 بس كمان ھنّي ببلد وأنا ببلد، كمان ببیروت ھنّي.بنتك قدر اإلمكان.  تساعدي
  كم ولد عندك؟ ن.ر.:

 ،دبي، وصبي بالكویت، والبنت ھون. البنت عاملة ماجیستیر ریاضیات] أنا عندي صبیان وبنت. صبي ب01:09:28ز.ص.: [
 بتعلّم بثانویة، ثانویة الغبیري. 

 ن.ر.: ببیروت 
. المصطفى. تركت السنة--ثنویة خاصة كمان—تركت بثانویة بعرفش السنة ،كمان تعلّم كانتایھ، ] 01:09:41ز.ص.: [

 بتعلّم ھلق بمدرستین رسمي. إیھ كمان في ضغط حبیبتي. بتحبي إحكیلك عن الحسینیة كمان؟
 إیھ تفضلي. ن.ر.:

 صرلنا أكتر من ساعة—] ھلق01:10:05ز.ص.: [
 ن.ر.: [تضحك] ما بیأثّر 

لحجة ربیعة كالوت. كانت حسینیة النسوان ھیّي عمرتھا ا اه ایھ، لحسینیة النسوان،بالنسبة ] ھلّق 01:10:11ز.ص.: [
ھالحسینیة كل واحد عنده طقم كنبیات عتیق بحطھ فیھا، عاملینا كإنھا سنة،  35كبرت ھالحسینیة، صرلھا  --عمرتھا. صارت
رت القرى كل الضیع لحوالیھا كلھا في. تطوّ ال أرض ال نظافة. بتعر ،یعني متل الناس --الال حمام  [sorry]مستودع. یعني 
ما بعرف أنا. فإجوا لیّي إنھ ولو إنتي  قبل الحركة أو من قبل ناس أغنیاء،أو من قبل الحزب أو من  ن ُعّمرت،حسینیات بتجن

 يتشوفوا شو بدكن تعملوا. طب أنا شو بد ،بتشتغلي بالعمل االجتماعي وھیكي ولو، إنھ مفروض إنھ تحكوا بھل موضوع
ا كانت بدھا تروح عند طلب من حدا مصاري. أني حتى لما كنت مع الحجة إم أكرم لمّ أعمل أنا؟ أنا من النوع لما إلي عین أُ 

سك إنھ الواحد كأنھ ھّوي معھ مصاري ھّوي مالك الدنیا وإنتي بتشتغلي عنده. أني یعني مرات بحسّ  --ش ھلحدا بقلھا بحبّ 
ومة وخدالعمل االجتماعي  بعرفش إذا بتعرفیھا، مرا بتحبّ  ،یرحمھا الحجة سلمى ضاھر ي إیاه. فإجت هللاھل إحساس ما بدّ 

ي. رت سنة الماضي. إیھ قالتلي رح أعطیكي أربع أسماء، أربع أسماء من النبطیة معھن مصاكل االصعد. توفّ لى واشتغلت ع
لت بأول اسم. طلع اسمھ أحمد جابر. قلتلھ سم ورقم، حملت ھالورقة أني واتصعطتني أربع أسماء، كتبتلي اإلسم والرقم، إ

 عندن حسینیات ونحنا، فأنا لیك أنا ما بدي مصاري ما تعطیني. ،یعطیك العافیة، أنا فالنة إنتو والد النبطیة، الضیع كلھا كذا
ي مع ناس كأنا ما بدي. إنتي إذا فیك تساعد أو تعمل شي بالحسینیة بكون أني ممنونة. وأنا لكي مستصعبیتھا كتیر إني إح

رفك، بع ء وطلع اسمك بالصدفة. أني یعني القلتلھ معي أربع أسما --ي خلص حجة وصلتي ما عشیعني معن مصاري. قلّ 
بعرفش شي عنك. قلّي خلص وصلتي حجة. فأنا قلتلھ أوكیھ. قلي ما عاش تحكي حدا. بیجي عالنبطیة ھو، بتلفنلي بیقلّي القیني 

بتعرفي ھیدي كمان  .؟ قلتلھ بده كلھ قبع. أول شي كل شي بالحسینیة للكبّ "شو بدك یا حجة" عالحسینیة. القیتھ على الحسینیة.
خدت یعني. ھوي جاب، أنا ما ا ي خراب للكبّ بس كلّن ش --إنك إنتي ،یعني صعبة إنك تبیعیھن ألنھ ھیدي یعني وقف. إنو أنا

ك. شو بدكن تعملوا؟ دھان ھیك. مثًال أنا نقیت شو بدّ  منھ وال قرش أنا ما بستلم مصاري، كل شي إّال المصاري. بس یسألني
ل و یجیب كراسي تلفلنا قلنا تعوا عالمحبعدین بس بدّ  --. كان كتیر سخي وكتیر كریم وكتیر$22. جاب تبع ال$18بالط ب

 60,000علیھا  ط ھالحسینیة. حطّ ما عش تزحزح ھیدا. وزبّ  ،ینا كراسي ثابتةالفالني. رحت أنا وأربعة خمسة من الجمعیة نقّ 
ى الصوت آخر شي عم استحیت قلھ أني، حدن قلھ. جابن. حتّ  [AC]سیات-. صارت حسینیة عني جیدة جًدا، حتى اإلیھدوالر

یحكیني قلتلھ بعد الصوت. بعت، عطى لألرزوني وإجا عمل الصوت وصارت الحسینیة، حسینیة السیدة زینب على مستوى. 
والت ى عملنا ختم للحسینیة ودفتر وصبة وفي وحدة مسؤولة عنھا. حتّ ك وسجاد ومرتّ ینا كل شي وصارت الكراسي یعني ھیكبّ 

 ______والحمدهللا قدرنا للّي بیحب
 __أو شي وفي اإلسعاف__ ن.ر.:

ك أنا الحمد � عم تشتغل، لقلّ وابن خالي.  ،لحسینیة الرجال. ھودي لمھدي صادق ] اإلسعاف ھاو01:13:56ز.ص.: [
ر جبت الدكتو ،ة أنا كتیر تعبانیة جیدة جًدا ورائعة. ھلق أنا عن جدید صرت أنا لما سخن زوجي، مرّ اإلسعاف تبع النبط

صلنا بالصلیب األحمر، ما بیقبل الصلیب األحمر. بده یتصل فیھ الحكیم لیاخده. عبیروت. اتّ  نقلمحمد. إجا باللیل، قلّي بده 
بدقیقة طلبتلي  النبطیة.م. إختي قاعدة، قالتلي یا عّمي طلبي اسعاف بیتصل فیھ من الجامعة األمیركیة ووین لتتصلي بالحكی
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 ،بس یمكن ھنّي معن حق بدن یأمنوا إنھ ما یزعبوكي ،بلحظة. أخدوه وراحوا. أنا یعني الحكیم أكیدة ھّوي یعني حكیم إیاه، إجوا
، كذا واجد داب ى ھیدیك الیوم مریمتلبیة، حتّ البس أنا كمان ما أنا في إلي، یعني لو ما متأكدة إنھ بیستقبلوه، ما كنت باخده. ف

تھ حالة. استفراغ واسھال وحال ،بقیموه بیحملوه بینزلوه عالدرج. كذا حالة. حتى ابن بنتي مرة كان ھون أخدتھ على المستشفى
لشیخ، ما بعرفش الصبح قالتلي ماما! قلتلھا أوكیھ. دقیت عبیت ا 6عبیروت. دقتلي عم تبكي الساعة  ھھا الحكیم خدیراح قلّ 

 بتعرفي، بال وعي یعني. دغري دغري خ،صرّ صرت رقم اإلسعاف أني. دقیتلن قالتلي ماما نایمة، قلتلھل إّسا بتفیقیھا. 
 بالدقیقة كانوا على بیروت وزمط زمطة، ألنھ بفترتھا كذا ولد مات من الحالة ذاتھا. بس انقذتھ. یعني الحقیقة 

 یعني بلبّي.ر.: ن
كي، حبلبّي وخلوقین كتیر بالتعامل وحلو إنك تساعدیھن. أنا بس شفت ھیك وشفت الناس قدیھ عم ت] 01:15:33ز.ص.: [

كتیر   ا طنطی بده، بده مساعدة بده سیارة جدیدة. أنا حكیت مع مھدي، شو حبیبي شو؟ قلّي وّال بس بتعرفي ھون بالبلد صعبة 
. أخدتلھن حدا اشترالھن اوكسیجین من لبتعاون معن أني. بس یعني عم بنقوم بخدمات نحنا بدنا سیارة جدیدة ما عش تلبي

بعمل جبار،  یدا اإلسعاف لعم بقوماھا. شفتي شو؟ ما بعرف. بس الحمد � یعني إنھ بالنبطیة في ھك حدا یتبنّ السیارة غالیة، بدّ 
ش، كنا قاعدین وحدة صاحبتي ببیت بحبّ تدقھ شوكة بدقیقتین بیكونوا عنده. ھیدیك الیوم وقعت وبمھم جًدا لكل البلد. أیّا واحد 

. ھیدا الحمد �وعم نحكي عن الموضوع، أخِدت الرقم صدفة. كانت واقعة، بدقیقة دقتلن إجوا. أنقذوھا یعني وھیكي. وبجلسة 
 بعد عندك شي وّال اكتفیتي؟ ]بتسمت[كل شي. شو بتحبي تسألي بعد؟ 

 بعد عندي أشیا ما، ما حكیناھا. أل  ن.ر.:
 ] شو ھیّي؟01:16:42ز.ص.: [

كیف عشتیھا؟ كنتي تشاركي مثًال بأحزاب أو بجمعیات إنو بدنا نرجع لقبل. عن مرحلة الحرب، إذا بتتذكري عنھا.  ن.ر.:
 أو مظاھرات؟

تاء. كنا نعمل كنزات ونوزعن. كنا الجمعیة تعمل كنزة الش --كانّا—] أل، نحنا وقت الفلسطینیّي بھیدا01:16:52ز.ص.: [
 رفي___یعني بتع

 _____؟إنتي كشخص___ .ر.:ن
عمل شي. و بدي أعمل؟ أنا كشخص ما عندي اإلمكانیة أألنھ لحالي ش --] كشخص مع الجمعیة كشخص01:17:05ز.ص.: [

ت قدر اإلمكان. ھاي وقنؤمنلن أكل، نطبخ معن، نساعد  ،دنا نروح لعنبس كفریق عمل بالجمعیة ساعدنا. ساعدنا كتیر. كنّ 
 ك_____ق بوقت الحرب، وقت لصارت الحرب، إذا بقلّ لّ ھیّي. لھّجوا الفلسطین

 الحرب االھلیة؟_ ن.ر.:
 ] الحرب االھلیة. 01:17:30ز.ص.: [

 ن.ر.: كنتوا ھون بالنبطیة؟
 شي --القصف ھیدا ضربعندك والد صغار بعدین یُ  ،اضطرینا على، ورحنا بالنبطیة كنت أكیدة أنا] 01:17:33.ص.: [ز
 القصف باللیل نموت رعبة. كلیاتنا نحنا والصغار.  وقت یعني، طبیعي مش

 ن.ر.: االجتیاح
، أنا كان زوجي جایي من فرنسا. أنا كنت مناقشة الماجستیر. 82االجتیاح، لما صار االجتیاح ال] 01:17:51ز.ص.: [

جوا وا بالیت بید بیضلّ حد، الجمعة بده ینزل عبیروت. عأساس أنا بنزل معھ والوالناقش الدكتوراه. یوم إجا، إجا األجوزي 
الدي معي ي بدي آخد وسمع جوزي إنھ السفیر اإلسرائیلي قتلوه بلندن وھیك. قلّ  ،من االنجیلیة عالبیت. یومتھا قمنا الصبح

ي خلص ھّوي كان ھیك. كان دایًما كیف بدنا ناخدن ما مناخدن؟ قلّ حزیران، یعني مدارس آخر السنة.  وما عش، كانت خمسة
عشرین یوم وما قدرنا نیجي ال على الھاي، وال وببیروت. من منطقة لمنطقة  علقناوآخدن. رحنا عبیروت ھیك، قلي بدي 
ق إسرائیل إنھا ھیّي لقصفتھا. نحنا وقتھا اختي عروس عمرھا عشرین سنة، بالباخرة راحت، العترفت ھلّ  ،لمنطقة. ویومتھا
 . بس ھیّي____فیھاروا افتك نیّي، الناس قالت إنھ الفلسطینیّة،افتكرنا الفلسطی

 بس أیّا باخرة؟_ ن.ر.:
ة، وابن خالتھ ] ھیّي باخرة من طرابلس، ھیّي في أنا اختي وجوزھا بعدھا عروس عمرھا عشرین سن01:18:49ز.ص.: [

 م قبل على قبرص وقالتلن الطریقاأل شخاص. ھنّي یمكن أصحاب الباخرة راحوا باخرة تجاریة، راحتوابنھ ومرتھ. خمس أ
ما  الجثة، صھري ما طلعوا بالباخرة إلجا حطولن االنفجار. الخمسة ماتوا. اختي، لقینا ة وآمنة لیروحوا. شوفي كیف.سالك

كان  . علّد ھیكرایحین بدن یروحوا عشھر العسلو . عروس.معھا كمان اختي آخدیتن $30,000برة نت مزنّ لقینا الجثة. كا
ین مماما أنا شھر العسل عفرنسا ما بدي روح. تبكي. لصارت صبیة: ماما،  يعندي بنت عمرھا اربع سنین بنتي، تبكي وتقلّ 

بدیش اتجوز وروح شھر  وتقولھیدي ھیك. قالتلي أبًدا. تبكي  —شھر العسل؟ یا تقبریني! ماما حبیبتي ما فياّسا یاخدك رخ 
-القیھ یعنيت صیب وھیدا ھیك. بس ھّويیقول حرام تبكوا وھیدا نیعني  يالعسل. یعي عملتلنا عقدة نفسیة. بیّي من قھره، بیّ 

- 
 بینھ وبین نفسھ بتحزّ                   ن.ر.: 
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 عشر أشھر اجتھ سكتة قلبیة ومات.  ما فشّ ایھ،  ]01:20:01ز.ص.: [
 ن.ر.: هللا یرحمھ 

سنین،  یعني ھول ھول، ھیدي الحرب یعني. دفعنا ثمنھا غالي كتیر یعني. مش إنھ أل. قعدت خمس] 01:20:06ز.ص.: [
 وما خلصناش  ، جیناوبعدین بس نتفة ھدیت النبطیة جینا

 ن.ر.: بتتذكري شي عن الفدائیة ال؟ 
رت القبضة الحدیدیة لما كانوا. كانوا یضربوا الرصاص باللیل. أنا كنت تذكّ ] اه، اّول شي، ایھ وبعدین 01:20:17ز.ص.: [

تموت! من القبضة الحدیدیة. القبضة الحدیدیة تبعون لحد  ي، قام قلي جوزي أنا خلص ما عش بنتي رحمدیرة مدرسة وبدّ 
قاعدین بالحمام كل اللیل. وأني حمامي شو؟ یعني  ذا بد قلّكعالبلد. نموت خوف، إ 500ورصاص  800یضربوا رصاص 

الدرج. ب لیكي الواجھة. یعني أیّا شي كنتي بتموتي. كنا نتخبى عالدرج واجت اول قذیفة[تشیر الى الواجھة] ما مكشوفین. 
لنبطیة". ي "خلص ما، بدي اترك ایعني ما تعرفي شو بدك تعملي. في حیرة. في حیرة بالموضوع یعني. شو بدك تعملي. فقلّ 

یش روح خلص". تركنا النبطیة ورحنا، "یا عمي أنا عندي شغل"! قلي "یزعبوكي ما عش بدي". "وإنتي عنَدك شغل". "بدّ 
، عملوا [Sorry]، قّشطوا الناس سیاراتھا وفاتوا عالبیوت. ]تضحك[یوم  15زمطنا. وتاني یوم سكرت النبطیة. یعني یعني 

ر كان في الَكم، أنا كنت بعدني عمر ابني عش الفلسطینیّي وكان في الَكم،. یعني كانت أیام صعبة كتیر. أنا لما كانوا عمایل
ا. عشر أیام نزل جوزي عنده شغل ببیروت أیام، نزلت عبیتھ 10أیام. جوزي نزل تركني. بتعرفي امك اجت قعدت عندك 

ت مش معودین! أنا مت --. أنا ھونقصف النبطیة عالكمّ تن—أول مرة بیت ،ل مرةبیت. وقصفوا أوّ وأنا لحالي قاعدة بال --بده
 ،كتیر اتضایقنا وإلجا جوزي ،متت خوف، نشف حلیبي ما عدتش قدرت رضع. وعمره عشر أیام ابني. ما عش ھیدا. فكتیر

بعت بیّي جابني لعنده، كمان قصفوا وقتھا بعض الضھر. صرت متل الخوتة، بعدك مولدة جدید. صرت وحدة مش دغري 
أنا مرقت الفترة  قرق علینا. منیح لفینا عقل بعد. منیح لفي تركیز وعقل وعم نقدر نشتغل بشي. ھلّ ك یعني، مطبیعیة، یعني لقلّ 

 وبعرفش ضھروا الفلسطینیّي______
 ت قصفوا المخیم_______ھاي وق ن.ر.:

ري بشھ ،. ھلق كنت حبلة ببنتي بشھريأیامالنبطیة، كان عمر ابني عشر  قصف المخیّم] ھاي وقت [01:22:25ز.ص.: 
 ،ر أنا شتاء. تاري ھولي". بسمع كأنھ بعدین إنھ متل شي، فكّ النوم، مسطحة أنا، بسمع "ھووو ب، حبلة ببنتي. أنا بأوضة

لمدفعیة. ل مرة بتنقصف النبطیة باأوّ بعد ة او مش عارفین إنھ بتنقصف النبطیة بالمدفعیة. كانت أنا مش عارفوھولي شظایا. 
؟ د. وین بده یاخدني بھاللیلدت یعني. خاف إني ولّ بعد یومین تالتي ولّ  أني --یعني أنا ما كنت عارفة. فھّوي خاف إني أني

 التخت مش عارفین شو في. مش، مش متصورین. وقتھا ماتعة تحت وأنا وجوزي نایمین بمش عارفة. والبنایة كلھا مجمّ 
ھونیكي. لفقنا الصبح، عرفنا وھیك بالمقاصد، ما اھلي انا عالبیدر بوج المقاصد، كانوا اھلي ھون. مات كذا شخص  شخص

ساعة ام نن ،شوا یقصفوا بالمدفعیة. صرنا حبیبتي نروح باللیل، نعلّم الصبح بالمدرسة، ونروح باللیلإنھ في قصف، بلّ 
الخمس سنین. یعني ھاي قبل الخمس سنین لضھرنا فیھن  لضھرنار، ساعة بعبّا، حدن یعطینا بیت. بحاروف، ساعة بالدوی

ل شي حاولنا نضل ببیتنا، یعني نروح ننام ونیجي. لیلة راس السنة انقصف انا ھون الباب من ھون من ھاي الجھة بالمرة. أوّ 
ركوا. تالناس تركتھا. فنحنا تركنا مع الي ربة النبطیة. كل ؟ ما عش في شي. صارت خُ إجاھا قصف. یعني شو بتعملي ،كمان

ا موعلّمت بصیدا وقعدت خمس سنین. بس ھیّي كانت حرب مؤلمة جًدا. وھیدا كل شي حبیبة قلبي. بعرفش شو بدك بعد ما 
 --حكیناه
 یك؟بدي احكي عن تجربة السفر، لما سافرتي عفرنسا. قدیھ ضلیتي ھون ن.ر.:

یش انتي قلتلھ ل سحجتلھكنت علم بصیدا وجوزي عم بیسافر عم بیعمل الدكتوراه بفرنسا. فأنا  --] انا01:24:13ز.ص.: [
 ي عراسي___وانا بدیش اعمل؟ انا انا خالصة لیسانس بدرجة جید جًدا. وإنت عم تعمل وانا أل؟ قلّ  [DEA]بدك تعمل ال 

 كانت ظروف التعلیم صعبة؟ وقتھا؟ _ ن.ر.:
ھونیك في. راح ھّوي عفرنسا قلّي أوكیھ، تركت والدي عند اھلي تالت والد صغار. و] ھون. ھون في 01:24:33ز.ص.: [

. رشتغل وروح فرجیھن عالدكتولت. وأخدت موضوع. وجیت. صرت إكان الصغیر عمره سنتین. ورحت معھ عفرنسا. سجّ 
 فرجیھن على ال______ دب عربي. فإجي اشتغل وروحما إنتي أدب عربي، انا عاملة أ

 شو كان الموضوع؟ ن.ر.:
دراسة مقاربة الشیعة والسنة عن الشورى، الشورى في اإلسالم. الشورى، دراسة مقاربة.  --] الموضوع01:25:02ز.ص.: [

 (dressoir)إذا بدي قلك الدورسوار  ،انا كنت قاعدة بصیدا ،تجیبي من القرآن وتجیبي، یعني كنتووالموضوع كان حلو كتیر 
اطین ھار ح، وقاعدة ووالدنا صغار.  كل النزاز كلھ عالتتخینة. جوزي عم یدرس وانا بعرفش حدا بصیداقلكان عندي حاطة ال

حنا حاطین تعول المطبخ وكل النھار یعني برمضان یعني بحیاتنا ال إجا لعنّا حدا أكل وال ن الطاولة وقاعدین عم ندرس.
إیدي. إیھ فرحت معھ وناقشت  وأكل وأنا ووالدي علىتغل، نقوم نركض نعمل یؤّذن ونكون بعدنا عم نش 8والساعة 

 .   [DEA]ال
 ؟ھونیك یعني ما عشتي ن.ر.:
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] أل. روح شھر. شھر. إجي. عود روح وإجي. رحت كذا مرة. ھاي أول وحدة. بعدین خلصت 01:25:51ز.ص.: [
وطبعتن وبدي روح ناقشن، یعني جوزي ناقش وإجا، لت الدكتوراه وفرجیتن عاالستاذ لت دكتوراه. سجّ سجّ ،   [DEA]ال

ووالدك  نتي بأوضاعك تروحي یعني إة. تاني سنة مات بیّي. بدّ بس إجا صارت حرب خمسة حزیران. قلتلك ماتت اختي صبیّ 
ھلي وضعن غیر. یعني بس ماتت اختي، إمي رح تجن! یعني عندھا حالة، حالة غیر غار، كنتي تحطي والدك عند اھلك، أص
ال ، رجّ [sorry]ورجع جوزھا مات وبیّي یعني  یعیة! یعني بتتصور بنتھا، قاعدة بتتصور بنتھا طالعة تصور بنتھا یعني.طب

كان رّجال زمان غیر ھلق. مش ھیك یاخد  --زعالنین بالعیلة ھّوي یراضیھن، إذا وإلو كلمتھ ویعني إذا حدا تنین یعني،
 األشیاء____

 مسؤول أكتر یعني؟ كان ن.ر.:
 ھا كان ھّوي ھّوي كبیرن، وكان ھّوي وليّ ] كتیر، كان ھّوي كبیر العیلة یعني. كان عیلة بیت صادق كلّ 01:26:51.ص.: [ز

ا ي ناقش بس. ھلق راحوفجیت بدي سافر، لوین بدي سافر؟ وین بدي حط والدي؟ بدّ  ،یعني كتیر كان. إیھ االمر تبعن،
ة. ركض؟ خلیني، وصارت القصراحوا ناقشوا. انا قلت لیش بدي أ بیطار، رفقاتي لكنت أنا وإیاھن متل علي سلّوم وتغرید

ي ناقش. بتعرفي. اتصلنا فیھن بدي بس بدي ناقش! طابعة، بدّ  --، ما عش فیّي روح. حاولت انقل الق جیت بدي روحھلّ 
عطیتن إیاھا وبدن طروحة وعنا مانع جییبي اطروحتك. جبت األ وھیك، رحت عالیسوعیة لھون، قالولي إیھ معلیھ شي ما

ش. لقت. قلتلھ خلص، یعني، قلتلھ خلص ما عار. بین الشرقیة والغربیة. عِ یجیبوا الموافقة من ھونیك. صارت حرب سبعة أیّ 
ي تركضي وبعدین مش ھینة إنك تروحي من النبطیة عبیروت لتروحي عالشرقیة. یعني بده یاخدك جوزك معھ. انا تضلّ  بّدك

 ما كنت یعني لحالي. 
 كانت الظروف صعبة.                                   ---.: ن.ر

كانت ظروف صعبة. وبعدین كانت الطریق تقعدي سبع ساعات فیھا من النبطیة عبیروت، مش متل  ]01:27:59ز.ص.: [
طابعتھا  فت ھون. بس انا یعني. ما عش بدي. فوقّ [Enough]خلص بزیادة.  --قلتلھ خلص ما یعني --ھلق. كان یعني الوضع

وھلقّدي  ت،اتّكلوبحي الصالح عطیتھ نسخة ونسخة بالیسوعیة. وما عش اشتغلت. هللا یرحمھ صُ  ]تضحك[وعاملتھا، حتى 
وقت  نيألنا اضطریت خلص. ما عش یعني حاولت. وجمعیة. أالنصیب. واكتفیت بھیك وضلیت واستلمت ادارة المدرسة و

یر سنة ألنھ انا كان جوزي ھّوي كل شي بحیاتي. والدي ضھروا بكّ  14ر آخ ،ل، لیش یعني، اجتھدت كتیر بالجمعیة آخر
 من عندي_______

 ؟ زوجكبتبحبي تحكي عن تجربة مرض _ ن.ر.:
كان ھّوي انسان مثال للصحة، یعني انا بقلي إلي االسكالوب وبشویلھ. بیطبخ  زوجي] یعني انا 01:28:50ز.ص.: [

، خوف. [stress]بت، بس ھّوي كان عنده جّ عاس كلھا ات، الصبح وبعد الضھر. النمشي مرتینبالجمعة بقلة مرتین بیاكل. بی
 ،عطول [relax]ألنھ ھّوي  ،خوف من القصف. شفتي إذا صار في قصف، بتصیري انسان تاني. ھّوي ھیدا انا بقول یمكن

ع لط سرح بكل شي. بس لماال بیحكي كلمة غلط ال بیؤذي ال. سرح. یعني یضل یضحك ویمزح وحیاتھ حلوة، یعني ما یوم 
اعة سا شھرین، كل یوم عنده تكریم بمطرح. ساعة الجامعة اللبنانیة. ساعة نادي الشقیف. سنة. بعدن 64عالتقاعد كان عمره 

بس ھّوي ما اشتغل بس ھّوي كاین مبلش فیھ. ومش  ،عالبلدیة. قدم ھّوي اترشح عالبلدیة. ھّوي اترشح عالبلدیة، ونجح
یروح یمشي الصبح ویروح یمشي بعد الضھر،  ھون مش متل ما ھّوي یعني. بس ما حدا إجا ببالھ. ي مبیّ عارفین نحنا. یعن

انشاهللا بیكون عنده البیت مالن بیحط الصنیة وبیكل. یعني عالوقت. نظامي. بینام  ،بیحط العشاء 8الساعة  --كتیر انسان
ني أكید قرایب، مش إنھ ناس ُغُرب. فكان انسان كتیر كتیر یع ینام، بیفوتعالوقت. ما بیسھر. إذا عنده ناس، وبیتركن 

دبي، إذا أكل منقوشة باللیل بیقوم بیضھر یمشي. باللیل. وبالمشي. یعني بروح انا وإیاه ع  وباألكل [healthy]صحي و
قلتلھ شو محمد؟ فدیة. یعني الُمغرب یعني. فكتیر. فجأةً، نجح بالبلدیة. یوم إلّي نجح دقولوا قالولوا عندك مؤتمر صحفي للبل

انا، بدقولي ناس ھون  قمت --قال أل تعبان، رجعوا دقولي قلّي أوكیھ. انا رحت امشي، وانا تركتھ قلت رایح یعني إنھ ي
وزك ص". قال "أل، تعي، ھیدا جبیقولولي "حجة وینك؟". قلتلن "عم بمشي". قال "بلیز فیكي تیجي لعنّا؟"، قلتلن "لخلّ 

ركضت أنا. بتعفي السیارة بتكون بعیدة، لجیتي، لركضت وجیت. لقیتھ الكك إجر عإجر وعم یشرب ھون". شو في ما في؟ 
عبیتھ  عقھوة. ولك شو بییك؟ قال "لیش عم تعملي ھیك؟ بینیش شي". بینكش شي؟ عیطتلي المرا. قالتلي لیكي كین مضیّ 

ھلق بعدین قالولنا الناس إنھ صرلو تالت ساعات الذكرة. شایفة شو. ع جایةمضیّع. بیت، كان إلو نص ساعة بیبرم حوالي ال
السیارة  سوقلیبیبرم من حد علي یاسین لحد كال الصبّاح لحد، عم یبرم. وضایع. لوصل لھونیك. ھلق قمنا بدنا نقوم، إجا 

راحت  رجعتسیارتھا وبنا. جابتنا بارعة رفیقتي عني ھیّي بتروح وبتیجي. فانصدمت أی --ما بیقدر. غلّط. صار یجي عغیر
جینا عالبیت بدقیقة انتال البیت شباب.  ي خدیلوا السكریّي. أخدنا السكري.د، قلجابتلھ السیارة. مرقت عند دكتور محمّ 

سعد طھ بالجامعة األمیركیة صدیقنا وقرابتنا، عم قلھ "یییي! یت للدكتور، بعرف دكتور أأنا دقّ  --بتعرفي عرفوا كلن ألنھ
ا تعي"، "إّسا وین یا دكتور"؟ قلّي "تعي عالطوارئ، ناطرك". حملنا ك القصة. قلّي "إسّ مبروك البلدیة!" قلتلھ ھیك ھی

ھ بقلّ  مكباسمھ وباسأنا بقي لحط مصاري  .علیھ بكل شي، أنا باعرفش شي علي؟ یّال ضب. أني متكلة ،حالنا، "شو یا سلفي
 . ما عرفتاش وینھا. ما باعرفش شيما عرفت ي دور عبطاقة الجامعة ما بقدر."أل انا ما إلي خلق". یعني بدّ 
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 ن.ر.: متّكلي كل شي علیھ 
نة. أني ة سقلتلھ "إنتو بتعیشوا كتیر مئ] بكل شي، وأني شو قلّو؟ أنا بّدوا یأخد تقاعد، یاخد صرف، 01:32:39ز.ص. [

 ي، ورحنا عبیروت. ما شارك حدا بعمره حبیبتي. تفاجئت!حملنا حالنا، المھم بالشنطة، لقاھا علإمي وبیّي ماتوا شباب
والناس عم بتّلفن بدھا تھنّي بالبلدیة، نتیجة البلدیة. یّال یّال یّال، وصلنا عبیروت لقیت شي أربعین شخص ناطرینّني على 

وما عرفت انا لبعدین یعني دغري دقوا  ،قدّ ا قدرت صبراسھ. م [cancer]ن إنھ معھ الباب. فتنا عملولوا صور، دغري بیّ 
شي بیوجع القلب. زلمي ما في شي.  . ما طولش تمان أشھر. تمان أشھر قاعدة حّده بسبیعرفني یعنيوشو --لوالده، إجو

ي. یعني حتى عم صدمة لما دمي. صحّ صرص سن. زلمي عم قلك عصامي خلوق آمش مرصرص ضرس، مش مر
 س انا فسرتھا إنھكتیر محافظ، ووقت بدھا تصیر بتصیر. ب --بتقلیلھا كلي، بتقلك إیھ شو ھون محمد سلّوم مثًال 

ھلق أنا جیت بھل  --مان أشھر وعلمھ، ما بعرف. فثممكن. وكمان ما شارك حدا ب ،والخوف من الضرب [stress]ھال
 ي حّدي. ھیكوجي سخن. طب أنا كنت عم بشتغل وزوجتمان أشھر انا كنت عم بشتغل، أنا لیش قدمت استقالتي؟ ألنھ ز

ھیدا. رحت عند حكیم الامشي عالطریق متل  ،ي اھشل باللیل، اضھراتطلّعت حسیت بفراغ ممیت. ممیت. صرت بد
 --نفساني
 یتي بوحدة. حسّ  ن.ر.:

ھ أخدت اسة حاسة بفراغ. إیح--عندي وحدة یعني بالبیت بس مش طبیعي ماو] وحدة مش طبیعیة. 01:34:23ز.ص.: [
غل عالجمعیة وعالش مش مستسلمة، مستقتلةدویة وبعدین لحالي وھیك، وشّغلت حالي بالجمعیة. علّد ھیك انا مستسلمة، أ

ك لحتّالي تعبّي وقتك. انا من عمري تالت سنین ومن انا وبالمدرسة من ورا المدرسة كلّھا كلھا متتابعة ما ربّ علیھا بقلبك و
 وما بقدر. یعني ما بقدر أنا قوم الصبح وقول "شو بدي اطبخ؟". مش معّودة، یعني --قعدت بالبیت یعني. مش متل ھال

أل!  --وم الصبح جیب كوسا وأنقر واحشي وما تركت شغلي. فانا ما فیي قو بكون محضرة من قبل بیوم. متل العادة. حتى ل
 ھولي بیكونوا محّضرین متل ما معودة.

 من باللیل یعني؟ ن.ر.:
وظفة كل ضر شو بدي اعمل لكل الجمعة. ما ھّوي حسب عالعادة. ما إنتي مح] أل، قبل بجمعة ب01:35:10ز.ص.: [

 ھاي. --الحمد �. یعني عم نشتغل وعم منعمري، بدك تأمني. فھیك. وھیّاھا ھیك اضطرینا. و
 كیف بتوصفي بیتك، ھلق؟ ن.ر.:

 ،] بیتي فراغ. وحدة وفراغ. قد ما قلتلك. ھلق والدي هللا یخلیھن ویخلي كل والد العالم، حاولوا كتیر01:35:30ز.ص.: [
بعد ال ، ال والصبح وري انا بالشتاء أني بشتغل كل النھار. بركض ووال یوم بقعد بالبیتتص ،بس ما ھنّي مش ھون. ھلق

ھر وال. كلھ، بركض عأیّا شي.  بس لما بالشتاء الساعة خمسة بتیجي عبیتك، طب ھیدي للساعة عشرة مش وحدة؟ الظ
مي ینھّد لنام تعب ویعني جسأقرا. لحتّالي إ را أقرالیكي بفترات أول فترة صرت أقرا، ضل للساعة تالتة تنین باللیل أقرا. أق

األرقام  [sudoku]ھیدا السودوكو یعني كتیر عانیت، بعدین صرت اعمل السودوكو، لجتّالي اتأخر الصبح بالنوم لھیك. 
، . یعني، ورغم ھیك[cellulaire]ى. وبعدین صرت العب بالكمبیوتر العاب كمبیوتر والعاب سلّ تاشتغل فیھا یعني لحتّالي ا

أیمتا بینتلي علیّي البیت، انشاهللا بینتلي عكل العالم، بالصیف. لما بیجوا، بیقعدوا شھرین ھون  --في فراغ. لقلك فش
 وبیتسھّلوا. ھول ھنّي. وإال السنة كلھا_______ 

 ما بتیجي بنتك لعندك مثًال وھیك؟____ ن.ر.:
یعني شھادة، وإذا إلھا بیت ھون بتیحي بتطل علیّي  صار] بتیجي بتیجي حسب ظروفھا. عندھا السنة 01:36:37ز.ص.: [

مشغول  ك تأقلمي حالك. والديوبتروح. یعني منیحة كتیر وهللا یخلیھا ویخلي والدھا ویخلي كل حبایبك. یعني بس ھلقد. بدّ 
 بالن_______

 بتھتمي بنفسك یعني؟ ن.ر.:
سافر لعندن. وھلق بیتحّشموا، بقلن أنا فیّیش  كنتل فترة إنھ مشغول كتیر بالن وبیضلوا أوّ  ایھ، ]01:36:56ز.ص.: [

ألنھ  ت. تاني یوم العید،اترك الجمعیة. یعني بحس إنھ الجمعیة ربطتني. ربطتني. یعني أنا إذا بدي روح، بروح بوقت میّ 
د مع بیكون الناس كلھا مشغولة بحالھا، مش عنّاش شي نشاطات. أو براس السنة بیكون في كل واح ،ھیدي إذا ما إجوش

 عیلتھ او شي. ھول لبقدر سافر فیھن. وإال كمان حاجزتلي حریتي القصة. 
 تسافري عند والدك؟   عم ن.ر.:

] إیھ بسافر عند والدي وھنّي بیجوا كمان بیجوا بیطلوا علیّي دایًما وبروح لعندن. بس شو، بیجوا 01:37:27ز.ص.: [
 --ر ونص. ونعمة من هللا والحمد �. بعدني جامعتن وبیقعدوا أربعة أیام وبروحوا. بالصیف بیقعدوا شھر، شھ

 هللا یقویكي یا رب. ن.ر.:
 ] هللا یخلیكي حبیبتي یخلي حبایبك ویجبر قلبك ویعطیكي كل شي خیر یا رب. 01:37:41ز.ص.: [


