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	من الجنوبقصص  	السلسلة/الموضوع الرئیسي

19 PS/SS -005 رقم األرشیف 
الحكواتیة قبل استخدام ھذه المقابلة ألي غرض ثقافي یجب استشارة —استخدام محدود

	او بحثي
	

 نوع األرشیف

	دالل عباس 	الحكواتیة
 تاریخ میالد الحكواتیة 1947
 تاریخ ومكان المقابلة  ٢٠١٩أیار  ٢٣

تحكي دالل عباس قصة حیاتھا، التي شكلتھا أّمھا من خالل إصرارھا على تعلیم أوالدھا 
وابنتھا فانتقلت بھم الى النبطیة لیكون لھم مستقبل وان یكون البنتھا إنجازات في 

وبدایة انفتاحھا السیاسي في دار المعلمین في المستقبل. تتحدّث عن مسارھا كطالبة 
"حجاب"، وتجربتھا  وعالقتھا بال ١٩٦٨خرجت فیھا سنة  صیدا. تتذّكر اول مظاھرة

التي تركتھا بعد ان قامت الثورة االیرانیة. تتذّكر االجتیاح  إیرانفي العیش في 
تسلمھا إدارة ثانویة تخبر عن مسیرتھا كمعلمة من المدرسة النموذجیة الى اإلسرائیلي. 

بسلمى علي في الثانویة عانتھا تتكلّم عن است. ١٩٨٤النبطیة للبنات بعد ان فتحت سنة 
تحكي عن صعوبة فقدان . ، رئیسة جمعیة تقدّم المرأة التي كانت دالل عضوة فیھاأحمد

 یخص بحقوق النساء.  فیما. تشرح عن سوء تفسیر الدین اإلسالمي ٢٠١١ابنھا عام 

 ملخص التاریخ الشفوي

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

	معلومات عن الباحثة

 التفریغ ھند یونس
 دیانا خنافر

 
والتدقیق الترجمة  

 -مانكفرّ  -مدارس الكتاب -ثانویة النبطیة الرسمیة للبنات -النبطیة -كوثریة السیاد
مدرسة  -مطالعة -علماء الدین -لفّایة -جبل عامل-الفرنسیین-مخطوطات-النمیریة
 -اھرةمظ -دار المعلمین االبتدائیة في صیدا -ممارسات التطبیر-العوام-عاشوراء-المقاصد
 -مقاومة -االجتیاح -القصف اإلسرائیلي -ادب فارسي -إیران -الحجاب -الیسار -أحزاب

اء الدین بھ -لجنة حقوق المرأة -جمعیة تقدّم المرأة -سلمى علي أحمد -ثانویة الصبّاح
  -موت االبن -أوالد -الجامعة اللبنانیة -العاملي

 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
، مشروع الحكواتیات، ورشة المعارف، بیروت، ٢٠١٧لبنان، الصفحة. [مثالً: نازك سابا یارد، قابلتھا دیمة قائدبیھ، 

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

م ان تستشیرونا استعمال ھذه الموارد داخل ورشة المعارف، لكن نسألك باإلمكانفي فرن الشباك وتعبئة استمارة الطلب. 
مالھا. استعمالھا. بعض ھذه المواد تتطلب طلب من الحكواتیات قبل استع عن أي مواد یمكن 	
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للبنات  رسمیّةال نبطیّةال ثانویّةنا في مكتبة أ، 2019یار أ 23الیوم الخمیس  نسرین،نا أ: مرحبا ]00:00:02نسرین رجب [

 .ا دكتورة على المقابلةشكرً  .عمل مقابلة تاریخ شفوي، لصالح ورشة المعارف، مع الدكتورة دالل عباسأعم  .انمّ في كفرّ 
 --لوالدة، یعني اسمك، وین خلقتيسؤال بتخبرینا عن مسار حیاتك منذ ا أّول

كن یعني، ل نبطیّةاد، مش بعیدة كتیر عن الة السیّ بضیعة اسمھا كوثریّ  1947نا دالل عباس، من موالید أ: ]00:00:25د.ع. [
 مّرةین سبوعأ ، ویذھب كلّ نبطیّةا في التاجرً بي یعمل أكان  .ادة السیّ ة، ووالدي من كوثریّ من قریة النمیریّ  أّمي .ھناك والدتي

 .السابعة والنصف من عمري حتّىاد ة السیّ مت في قریتي، یعني في كوثریّ نا تعلّ ألى الضیعة وإ
 عمرك بالضیعة؟ : عشتي كلّ ]00:00:58ن.ر. [
م المدرسة كانت المدرسة، كان معلّ  ،ا صار عمري سبع سنین ونص: لصار عمري سبع سنین ونص، لمّ ]00:01:02د.ع. [

ذا، لو إ ھأّمي إنّ رت ، ففكَّ أّميم المدرسة قریب صبحت في السابعة والنصف من عمري، وكان معلّ أال یعرف الفرنسیة، فحین 
حدي ین سأقضي الوقت وأبنت، بعد المدرسة،  إنّھلكن بما  .تعلم مع جدي ووالديأل نبطیّةرسلتني الى الأصبي كانت  إنّني
خي أنا وأطفال، أ تت بثالثةأالبناء، ف ینتھِ  من ینتھي بناء البیت الذي وعدوھا بھ، ولأكانت بانتظار  .ن تأتيأفقررت  ؟نا طفلةأو
 حتّىیعني  یّةنبط، عشنا بالنبطیّةخلت في الأُد سة.دخلني في المدرجل ان تُ أ، من نبطیّةي وطفل عمره سنتین الى الصغر منّ األ

 .ھذا الوقت
 : كیف بتوصفي طفولتك، أقدم ذكرى إلك، بالمكان مطرح ما خلقتي؟]00:01:59ن.ر. [
، ما نذھب الى المدرسة، ھذه المدرسة غرفة واحدة، معلّ كیف كنّ إنّھ ر تذكّ أ: بالنسبة لطفولتي في القریة، ]00:02:06د.ع. [

م واحد ومعلّ  یأتون الى المدرسة بأعمار مختلفة االطفال م منفرد یعني كلّ ن یكون معلّ إنّھ أم منفرد، بما معناه مدرسة ذات معلّ 
كرة، المدرسة شبیھة بالكتّاب، وھذا یعطینا فیعني ھذا،  .م الصغار ویستمع الكبارو یعلّ ألیھ، إم الكبار، ویستمع الصغار یعلّ 

یعني ، ھمًال الجنوب كان مُ  نّ أ، ھذا یعطینا فكرة كیف تقریبًا 1953ال بعد یعني المدرسة  إنّھ أتحّدثنا أالجنوب،  نّ أكیف 
كان  .القرى  فين تبني مدارس مثًال أف الدولة نفسھا كلِّ یعني لم تُ  .ھ كان مھمًال لى لبنان بعد االستقالل، ولكنّ إ مَّ ضُ  إنّھصحیح 

ن الغرفة موھم یقدّ  .امً لون یدیھ، لیتوسط لھم مع الوزارة لترسل معلّ ا ویذھبون الى النائب ویقبّ ھل القریة یقدمون غرفة مجانً أ
، هركّ تذأما  .رسل الیھا وفي قرى لم ترسل الیھاا في قرى كانت تُ وأحیانً  .رسلن ال تُ أم وممكن رسل معلّ ن تُ أوالوزارة ممكن 

 امن ھیك، من ھذ أكثرذھب معھم الى المدرسة، لكن أا الذین كنت حیانً أر تذكّ أ األمر.من ھذا  أكثرر من الضیعة تذكّ أال 
ھذا حي المدارس، اسمھ  إنّھلیھ، كان یقولون إا نذھب ا في قریتنا، حین كنّ ذكر مكانً أر، تذكّ أحین  .اذكرھاال یعني  ،موراأل

كان زال االن، لكن في یومھا،  يو ھذا المكان الّ أقال لي، لكن ھذا الحي ا، وانا صغیرة، لم احفظ ما كان یُ حتمً  .حي المدارس
 حتّى وزالت معالمھا دینیّةكان في مدرسة یعني كبیرة، وھنالك كانوا،  دینیّةسة اد مدرة السیّ سنة كان في كوثریّ  200من ھو 

 _______ر المكانتذكّ أاآلن، 
 : ____بتتذّكري الشوارع، الطرقات؟]00:04:34ن.ر. [
 برى الكتأذھب الى بیتھا، وأ، كنت أّميوقریبة  سیدة كانت كبیرة في السنّ —ر سیدة عجوزتذكّ أ: نعم ]00:04:36د.ع. [

رى ھذه المخطوطات، وكانت أن اسمھا مخطوطات، لكن كنت أعرف ذلك الحین أكن أمخطوطات، لم  يیومھا، یعني ھیّ 
، ى، فكانت تقول لي ھذه ستكون لكم المتوفَّ ھذه الكتب، كتب زوجھا العالِ  .خرهآالى  فّوقةمتانت نك إك تقول مّ أ إنّھتقول لي، 

 نّھإین ذھبت تلك الكتب، فقالوا أسألت عن ونا كبیرة في السن، أباألبحاث و طویل، حین بدأتُ  بعد وقتٍ  األمرھذا  رتُ تذكّ 
یعود  األمرعرف محتواھا، ھذا أا ال حتمً  —والمخطوطات قدیمة،  يون، یعني ھیّ ال یھتمّ  --قاربھا اخدوھم، سألتھم، عنأ

 .يغادرنا القریة، وكنت في السابعة والنصف من عمر نّھ، إلینالى سن
 : یعني ما عش قدرتي توصلیلھن للمخطوطات؟]00:05:40ن.ر. [
عرفت من  .كانوا خارج لبنان أوالدھا ھیّي —قاربھا، لیسأخدوھم من أرفت الذین عَ یعني فت : عرِ ]00:05:42د.ع. [

 .یكونوا قد رموھا یعنين أوا بھا، ممكن م اھتمّ إنّھعتقد أھذه المخطوطات، ال  ذواخأنفسھم الذین أقاربھا، عند من، لكن ھم أ
رت، دھم خنجر، تذكّ أمقابلة عن  عملوا معي مّرةا، یعني حیانً أر تذكّ أ --یجب نأممكن  إنّھمن وجد مخطوطة  یعني لیس كلَّ 

لى وعشنا في إتینا أن أبعد  حتّىنحن  نّھا من منزلنا، إلرت رجل كبیر في السن كان قریبً تذكّ  .اانھوأتأتي الذكریات في یعني 
وبین القریة،  بطیّةنتي كانت تنتقل بین الا جدّ یضً أ ،تي كانتبوعین في الصیف، جدّ أسو أسبوع یعني أا نذھب حیانً أا ، كنّ یّةنبطال

دھم أن مع یكان من الذین قاتلوا الفرنسیّ  نّھج إللم یتزوّ  ھووقالوا  .ج، وغیر متزوّ نذھب معھا، وفي بیت رجل كبیر في السنّ 
السن،  ا فيلتقي بھذا الرجل، كان كبیرً أن أرت بحاثي عن جبل عامل، فكّ أت أَ مرحلة معینة، حین بدَ ا حین، في یضً أخنجر، و

 ولم یعد باستطاعتھ الكالم، فضاعت الفرصة. 
 : بتتذّكري عادات معینة كانت تصیر، لّما كنتي بكوثریّة السیّاد؟]00:07:09ن.ر. [
ا، یئً سأكون ش نّھإل انھارً  ن اقرأ لیًال أنا یجب أ إنّھتني بطریقة ، ربّ فيّ  أّميت عَ نا وضَ أنا من الذین، أ: یعني ]00:07:15د.ع. [

، كان انویّةالثنا في أو مّرةفي  إنّھن اقولھ، أرید ألكن ما  .مور العادات والتقالیدأالى  كثیًرالتفت أكن ألم  إنّھ ھیدي أنابمعنى، 
النساء  نّھإ رتُ فتذكّ . وأنا ذكرت، باءة، على لباس غیر العباءةلباس العَ باءة، على ھنالك كالم على اللباس المحتشم، على العَ 
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 اب التي كنّ الثی ،یلبسن، مثًال  لى العین، ویحملن الجرار، ویأتون بالماء، وماذا كنّ إو ألى البركة إیذھبن  في القریة كیف كنّ 
 ا ما. ثرً أامور لم تترك عندي  یلبسنھا، لكنّ 

 بیختلفوا األلعاب___ ھلّقكنتوا تلعبوھا، یعني  : في ألعاب]00:08:14ن.ر. [
ا نأاللعب،  إنّھظروف، لكن  يّ أدري أالظروف ال . یعني صار صًال أ ما لعبت نا قلیًال أ، قلیًال أنا ____: ]00:08:17د.ع. [
 .لعبأفلم  ،بدأت المطالعة تقریبًامن عمري  ةبدأ المطالعة كنت في الحادیة عشرأو جعلوني أبدأت، 
 : كان في حدا من عیلتك بیطالع؟]00:08:36ن.ر. [
 .ونؤھلي كانوا یقرأ، أّمي: ]00:08:40د.ع. [
 : كیف كانت عالقتك بأھلك؟]00:08:42ن.ر. [
 ن اقول كنتأما ممكن  ، وكنت الى حدٍّ كثیًراكانوا یمدحونني  نّھھلي إلأ، دائًماا كنت فتاة، كنت ساسً أنا أ: ]00:08:46د.ع. [
طیع أعة، عة بمعنى طیّ طیع، مش طیّ أ .ا یقولونھ ليعة، ولكن كنت واثقة ممّ عة بمعنى طیّ طیّ یعني عة، لیس بالضرورة فتاة طیّ 
 .يّ اوالد

 ----: بتتذّكري یوم توصفیلنا من حیاة والدتك، كانت تقرأ و]00:09:15ن.ر. [
ھي  أّميصف یوم من حیاتھا، سأقول لك، لماذا أن أوصف یوم من حیاة والدتي، قبل أي ذا بدّ إ: والدتي، ]00:09:19د.ع. [
تأخذ ن أر ھي من دون ، تقرّ أّميلو لم تنتقل  أّمي إنّھقلت  أّمي.نا ودراستي ومتابعة دراستي سببھ أالیھ،  ما وصلتُ  —التي

ا.مة متقدّ  طبًعالى عصرھا، إة الرأي، كانت بالنسبة كانت امرأة مستقلّ  أّمي .حدأرأي  ي تت من قریتھا، ھأا حین إنّھبمعنى  جّدً
 ال یكشفن آت بمعنى كنّ ھلھا، كانت من المخبّ أقریة زوجھا، ھي وعند الى —اللى إن تأتي أكانت قبل  .ھلھا من علماء دینأ

وا، ؤیقربموا القراءة والكتابة وموا البنات بیتعلّ یعني بیتعلّ  .عشابلى األإو ألى العین، إ ال یخرجن ، وكنا مثًال ھھنّ وعن وج
ماتھا ح نّ ألى القریة، وجدت إتت أبي، وأجت حینما تزوّ  .ي وجھھاكانت تغطّ  .ھیدا كان عملھن .طوایكوا وبخیّ حَ ینوا بقتبیو

نذ م ھذا كان عندھا، عندھا يلتكون، ھیّ  إنّھبمعنى  .فضل منھنّ ألیست  إنّھ ھیّي، فقالت ھھنّ وین وجنساء القریة ال یغطّ  وكلّ 
 ممیزات يآت ھنّ ھؤالء المخبّ  إنّھلماذا ستكون، كانت تشعر إنّھ بمعنى  .بالمساواة االجتماعیة ن كانت صغیرة، ھذا الحسّ أ

نى، فضل، بھل المعألیست  يھیّ  إنّھ، فقالت الّدینبنات ونساء رجال  كلّ  آخره.لى إلى الحقل، إال یخرجن یعني عن غیرھن، 
ن ھا حیلكنّ  .من وجھھا اي جزءً لباس طویل وتغطّ  طبًعابس كانت تلیعني كانت ھي كشفت وجھھا لكن  .بھذا المعنىمن ھذا 

متھم كیفیة الصالة ھي التي علّ  إنّھكانت كانوا یقولون یعني ، تقریبًارجل  50 ىحوال إنّھعملتھ،  ءشي أّوللى القریة، إتت أ
 مثًال  اكةا الحیمّ إالقراءة والكتابة وا مّ تقریبًا، إمن عمرھا  اللّيت بنات القریة، بنات لیس الصغار، علمّ  . بشكل صحیحمثًال 

قوم ، كانت تمتھا الخیاطة مثًال عالت عائلتھا من وراء الخیاطة، ھي التي علّ أاطة ووفي سیدة، كانت اشتغلت خیّ  .والتطریز
ھنالك  نّھكانت تقوم، إل .اساسً أھل السنوات التي قضتھا في القریة لم تكن تقوم بأعمال منزلیة ب ،وھي في القریة .بھذا الدور

دي كان وال إنّھ ا صبي كانت ممكنإنّھلو  إنّھقالت  نّھ، إلنبطیّةلى الإن تأتي أجلي أرت من ت في خدمتھا، ھي قرّ كثیًراو أكثر 
ن تأتي وتلعب في المتجر بعد المدرسة، لكن ھذه البنت الصغیرة ماذا أا صبي، كان ممكن إنّھ، قالت لو نبطیّةعنده متجر في ال
ة كانت مستقلّ  ي دائًماھیّ یعني  .حدأو تستشیر أحد ن تقول ألأا من دون فأخذت قرارً  ؟ین ستذھبأمدرسة وستفعل بعد ال

تت أطفال الثالثة والثیاب ولت ھؤالء األالمھم، حمَ  .حدأذ ھي قرارات خرین، ولیس وال تُنفِّ ذ على اآلفّ نَ ن تُ أوقراراتھا ممكن 
، نا ھذه القصةأعرف ألم  .طفالأت كما قلت من قبل امرأة مخدومة، ثالثة نا كاإنّھ مع لى بیت لم یكن مكتمًال إ، نبطیّةالى ال

نت ك مّرة .عرفت فیما بعد ماذا جرى .تینمرّ  .في حیاتي أّميعن دور  أتحّدثن أھنا ممكن یعني ھذا السبب مرتین، ألقول 
ي المرحلة مت فتعلّ انا أ نبطیّة.في ال رسمیّة، في المدرسة المتوّسطفي الثاني  الطریق كانت متوّسط.نا في الصف الثاني أ
المدرسة بلوني لى، سجّ إخدوني أفأخذني  .، جعلوا عّربوا المواد58ال  58 ال في مدارس مدرسة المقاصد، حین بعد بتدائیّةاال
ي كبر منّ مكن أمقرب تلمیذة أیعني  .ة البناتبالنسبة الى بقیّ  جّدًاكنت صغیرة  رسمیّةة المتوّسطالمدرسة ال رسمیّة.ة المتوّسطال

والمدرسة بعیدة عن  .باقي التلمیذات كبیرات في السن و سنتین، لكنّ أي بسنتین، بسنة كبر منّ أبسنة واحدة، كان في تلمیذتین 
ا.ات والعلوم جید یستاذ الریاضأوكانت طرق التعلیم، كان  .بیتنا فرنسیة، لى اللغة الإلكن بالنسبة  .ستاذ اللغة العربیةأوكان  جّدً
ن و درسیأمتنا طول السنة درس، درس علّ أتذّكر إنّھ ة، المتوّسط من المعلمات في السنة الثالثة مثًال  معلّمةن أصادف  --لم

 .جع مستوانایعني تراجع ترا .نشاء للبریفیھ، وكذلك في صف البریفیھإكان في موضوع  .نشاء واحدإقراءة فرنسیة وموضوع 
م یكن ل .حفظ التاریخ والجغرافیاي ف .ى على الصفّولنا األأبقى أن أرة مقرّ  أّمي إنّھبمعنى  أّميب األمرالمھم، في عالقة ھذا 

حیح ص سونھا بشكلٍ سون ھذه المادة ال یدرّ اآلن الذي یدرّ  حتّى ،سوننا التاریخ والجغرافیا، لم یكونوا یدرسواالذین كانوا یدرّ 
ن تذھب الى مكان ما أترید  أّمينا، في یوم كانت أو .احفظ الدرس غیبً أن أالمھم كان یجب  .ن یفھم التلمیذإنّھ أ وأو سلیم، أ

اني كنت في الصف الث یمكن و الثالثة عشرة من عمري، في الثانیة عشرةأكنت في الثانیة عشرة مّرة،  ّولي ألفطلبت منّ 
 ّولفأل .ارً جأستعطیني  إنّھوقالت لي  .لجلوس وذھبت، الغرفة التي، غرفة اكنس غرفةً أن ي أطلبت منّ  متوّسط ثاني متوّسط.

 حتّىو ھكملت كنس البیت كلّ فأ .سھل بكثیر من درس التاریخأھون أ إنّھكنس الغرفة، وجدت بحیاتي مسكت المكنسة، أل مّرة
ووجدت ھذا  أّميالمھم حین عادت  .متحاناا او كان ا واحدً كان درسً  إذاذكر أال  .حفظ درس دروس التاریخال أالساحة، لكی

بسنتین  يكبر منّ أا، وابنة خالي ، كان بیت خالي قریب منّ أّميقلت لھا یا  .ا من المالعطتني مبلغً أھ نظیف، وھیك، فالبیت كلّ 



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

لبنانبیروت،  	
	

5	

یني حنا بالبیت ومن دون المدرسة، ریّ أ یا حبیبتي، ألبقى أّميیا "فقلت لھا  .ھا في المنزلأمّ وال تذھب الى المدرسة، وتساعد 
ه وقالت اإیّ عطتني أي المبلغ الذي خذت منّ أف ".الشغل متل بنت خالي كل یوم، مش بس بكنس، بشتغل كلّ وأنا  .رسةمن المد
نا جیت كرمالك، أ .عیش ھذه الحیاة الصعبة لوحدي من دون ما حدا یساعدني كرمالكیعني أ، ونبطیّةنا لم آتي الى ال"أ إنّھ

نا في ذلك الحین، في ذلك العمر، لم أا وي مبلغ المال، حتمً خذت منّ أو ".والكذامك الكناسة، علّ  حتّىتكوني، مش ل حتّىمش ل
، تنا وقتھا، یعني عندي ولدین، وكان حین بدأً أحدثت قصة قریبة، كنت  .رةدركتھ بمرحلة متأخّ أ .كن أدرك معنى كالمھاأ

-وأمانینات نى مستوى بالثمانینات، في بدایة الثدألى إدنى مستویاتھا، وألى إیلعبون بالدوالر وبرواتبنا ووصلت رواتبنا  ابدأو
انا متعبة إلنّھ أمامھا أكن، وقلت أنا ذھبت لزیارتھا، ولم أوالمھم، ففي یوم  -- طفت نا شأالبیت و اشتغلت الیوم كلّ  نّھإل جّدً

بمعنى ھیدي (ر تعذّ أعیش لوحدي وألى ھنا وإنا لم آتي من الضیعة "أ إنّھت وقالت خَ ا صرَ یضً أ .فت وما بعرف شوونظّ 
تشتغل  المرأة التي ھیدي بمعنىیعني لفّایة –و وزیرة مش لفّایة، مش لفّایة أة أدیبو أر كرمال بنتي تصیر تعذّ أ )ةاّمیبالع

 كثیًرام ا بھتنا عملیًّ أ إنّھتذھب الى منزلي وتجد حین ، حین وجدت، مّرةقالت لي  مّرةر، وكانت تكرّ  دائًمایعني  ".—بالبیوت
 نظف نبتة معربشة على الحائط داخل غرفةأقف على السلم وأنا أوجدتني و مّرة ،المھم --و واالھتمام بالشكل .بتنظیف المنزل

ا نّھإال یعني ؟". ا تجید تنظیف المنازلنّھدھا التاریخ إلاسم امرأة خلّ ِت وجد كتاب قرأتِ  يّ أفي  ھل قرأتِ "الجلوس، فقالت 
نا الكبیرة بعدي خمسة ذكور، أنحن ثمانیة،  أّوال أّمي ؟ھذه ماذا كانت تعمل أّميقول لك، عود ألأاآلن  أّميھي كانت ال تعمل، 

مھندسین  3خ مھندس كمبیوتر، أا دكتور وھو عمید متقاعد، ویضً أخي أفي الجامعة،  أستاذةنا أ یعني --خوتيإ .وبعدھا بنتین
من  یف كانت؟ك أّمي .مینمتعلّ  كلّ الیعني  .كیمیاء أستاذةو ،نوي فلسفةتعلیم ثا أستاذةصغر كمان وحدة ألوالبنتین  .وطبیب

 حتّى .لم یدرس ومن سَ رَ تتابع التعلیم من دَ  .ل في المدراس وتتابع تعلیممساعدات قلیلة لكن كانت تطبخ وتسجّ الدون، قلیل، 
بیة تقول، ھي كانت تعرف اللغة العر نّھتعرفھا إلا تعرف الفرنسیة، وھي ال إنّھا نظن كنّ  ،خي الكبیرأنا وأنا صغیرة، أو إنّني

ا على شرافھإ .كانت تشرف على الدراسةیعني ولكن  .ا تعرف وھي ال تعرفإنّھ نظنّ  ".غلط .حصحّ  .اقرأ"فقط، كانت تقول 
لى إن بالرفاق ممنوع ممنوع ھم یذھبون للدراسة عند رفاقھم، ھم یأتو أّوالكانت  . من حیاتھاعطي مثًال أِ  خوتي، مثًال إتعلیم 
تضیع من بالي، إلنّھا ھي مرضت یمكن من كثرة ما عملت باكًرا. في سنة ن أفي سنة من السنوات، ھذه ال یمكن  .المنزل

، واحد بصف البكالوریا قسم أّول كان في [Mathélème]من السنوات، كان عندھا كان أحد إخوتي، واحد بصف الماتیالم 
. كل واحد معھ، حوالى یعني مجموعة من رفاقھ. كانوا قبل االمتحانات الرسمیّة، بیحلّوا امتحان رسمي، واحد بصف البریفیھ

ریاضیات مع بعضھن. فكل واحد بطابق، واحد على السطح مع رفاقھ یدرسون، واحد بالطابق النصفي في لوح لوح على 
منوع حدا أن یقول لھم إنّھ وّسختوا. فالمھّم الشرفة وھذا اللوح مفتوحة األبواب ویتطایر الطباشیر في جمیع أنحاء المنزل وم

فیھ في الطابق االرضي، وكانت أّمي تصنع غذاًء لھؤالء لھذه لھذا الجیش من ییدرسوا. واحد بالطابق األرضي معھ الّي بالبر
ون ق، كانوا یقولالطّالب. المھم إنّھا ترى أن أبنائھا یدرسون، یدرسون مع رفاقھم إلنّھ ھي ستبقى إن درسوا مثًال عند الرفا

إنّھ منروح بالدور، منریحك ومنروح لعند حدا تاني. تقول ھیّي مش متأكدة، إنّھ ھذا أّمھ غیر مھتمة، وذاك ھي تعرف أھلھم، 
ھل ھي كانت ترید أن تعرف من أ دائًماكلّھ لم یكن باستطاعتنا أن نأتي الى البیت بصدیقة أو صدیق ال تعرف أھلھ. یعني 

ھي كانت منذ أن كنت طفلة كانت أّمي تقول "الكرة األرضیة على إبھام األم". فتُفاَجئ یعني حین تجد ولًدا ھؤالء األطفال، و
مھذبًّا وأمھ وھي تعرف أمھ إّما جاھلة أو ال تعجبھا، تقول إنّھ غریب ھذا الولد، إنّھ كیف كیف ھو، یبدو یبدو إنّھ، تقول یبدو 

رس عنّا بالبیت وتحت نظرھا فمسموح. بالنسبة إلى اللعب، یعني حتّى إخوتي الصبیان، إنّھ مھذب. لكن تحت نظرھا، إلنّھ إذا د
أنواع اللعب، ما كان ھیك. كانوا عادةً الصبیان كانوا یلعبوا بشي على الطرقات اسمھ الغلل، فقلیًال ما سمحت لھم. بالنسبة إلى 

، بأّول السنة األّولى المتوّسطة. أَحضرت من، تقریبًایة عشرة المطالعة، أنا مثًال، یعني كنت في الحادیة عشرة أو قبیل الحاد
كان في بالنبطیّة مكتبة اسمھا تابعة للمركز اإلنجیلي، مكتبة عامة، فأتیت بقصة من المكتبة لجرجي زیدان، فأبي ذھب إلى 

ج البرنامج المدرسي، بیروت واشترى لي كل مجموعة جرجي زیدان. یعني ھیدي المجموعة، ھو أّول أّول قصص قرأتھا خار
ھي قصص جرجي زیدان وبعمر مبّكر. لكن متى، كان بالنسبة إلى الدراسة، لم یكن ھنالك مشكلة، یعني لم أكن بحاجة ألن 
یقولوا لي ادرسي أو ال تدرسین حین. لكن كنت أعطي نفسي بعد كّل امتحان أو بعد، باألوقات، أعطي نفسي إجازة أو فرصة 

روایة. استمرَّ ھذا األمر إلى أن بعد مرحلة الدكتوراة، یعني بمرحلة الدكتوراة أوقفت قراءة الروایات.  أو أكافئ نفسي بقراءة
نا ، وأ[Licence] فیما بعد قلیًال ما قرأت لكّن من األّول متوّسط وحتّى نھایة المرحلة الجامعیة، إلّي ھّوي مرحلة لیسانس

 .افأةلّي كانت نوع من المكإالروایة بالنسبة لي یعني  ما أكافئ نفسي بقراءة روایة، نجز عمًال أو حین أوقت  حین یكون لديَّ 
 : یعني تأثّرتي بوالدتك فینا نقول.]00:25:03ن.ر. [
ن ألیس من الضروري  .ر فیھ بشكل مباشرثّ أھذا التأثر، اآلن یشعر االنسان بمن إنّھ : یمكن، من الممكن ]00:25:06د.ع. [

في القریة،  تا ظلّ أنّھ لو . یعنيمتا تعلّ مَ قول لوالھا لَ أنا أا یعني ھذا التأثیر، لكن قول، حتمً أ، لكن فیھا مباشرةً رت كون قد تأثّ أ
و أون، موبنات القریة ال یتعلّ  .ذھب الى المدرسة، في القریة والمدرسة غیر مؤھلةأا كي ال بي فقیرً ألو كان، لم یكن  حتّىو

ن قریتنا ھم بمعنى الذین تعلموا م . یعنيمتا تعلّ مَ قتني في القریة، لو لم تأت بي لَ أبو أا بقیت في القریة، إنّھلو  .غیر مسموح
زني حفّ  ياللّ ھذا ھو  دائًما إنّھعید القول أقول وأنا أت المدراس وئنشِ ألُ ا في القریة لم تكن فیما بعد مّ أ .الذین عاشوا خارج القریة
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ا ءً ا لیست جزإنّھنا كنت في منطقة مھملة، كأ حدّ  يّ أا الى عملیًّ  سیاسیّةشعر من الناحیة الالمور ألدركت ھذه اأا فیما بعد، لمّ 
 .من لبنان

 مثًال عملوا مدارس ھونیك، غیر مدارس الكتاب؟ مّرة أّول: بتتذّكري ]00:26:15ن.ر. [
ة البدایة لم یكن ھنالك نیّ  منذ منذ .غرفة: أل، ھذه ھي مدرسة، ما دخلتھ، ھي مدرسة، مدرسة ولكن ھي ]00:26:20د.ع. [

، مّ ھي الدولة األ أبنائھا.ط وترعى شؤون ، الدولة ھي ترعى تخطّ بمعنى الدولة، الدولة عادةً  ن تكون حكومةً او ألدى الحكومة 
یعني في مناطق،  .ريبناء جواأبناء حرائر وأیعني عندھا  .ا مسؤولة، منذ مرحلة االستقاللمًّ ألم تكن  مّ ، ھذه األمّ أالدولة ھي 

و أعرفت كمان بمنطقة البقاع  طبًعابس منطقة الجنوب، فیما بعد  ّولعرف باألأي والد الجواري، منطقة الجنوب كنت ھنّ 
 عني. یبالمدن كان في المدارس الخاصة كانت متوافرة .بناء، كانت دولة في المدنأبناء الجواري، في أ إنھ ھول، ار مثًال عكّ 
 تتولّ  یعني منذ البدء لم .نجیلیة ومدرسة المقاصدإكان في، فیما بعد كان في مدرسة راھبات وفي مدرسة  نبطیّةفي ال حتّى

ي أالمدارس، ما في مدرسة من دون استثناء ب ئنشن تُ أھ قلّ أھذه الدولة، لم تأخذ على عاتقھا ال تربیة، ال تربیة مواطنیھا، وال 
كان  .ارض مجانً مون األو عند النائب ویقدّ أھالي، ما یسعى األنّ إخاطرھا، وملء بتھا الدولة ھكذا أنشأقریة في الجنوب 

ول ھذه فیما بعد تتح .و ثالث غرفأو غرفتین أمون غرفة مبنیة تبني، یقدّ  رض، الا لیس األرض مجانً مون األالماضي یقدّ ب
ھو  ياللّ م المبنى ما كان كانت القریة تقدّ  ا،قول لك شیئً أل .ا من دون تخطیطیضً أبالواسطة ممكن ا أیضً لى مدرسة إالغرف 
ھم یقدمون  إنّھ، ي الصورةتتخیلّ  ھ، یعني كأنذیشح ذكمن لدیھ شيء ویطلب یشحیعني و غرفتین في البدایة، ویرسلون، أغرفة 

دم بع إحساساإلحساس أنا لذلك منذ البدایة كان عندي ھذا و .تيا من الدولة، یعني ھكذا كانت في نیّ ون معلمً ذغرفة ویشح
 .یر ذلكو غأ دینیّةذا كانت في تربیة إو أوجھتیھ من قبل عن القراءات  یمكن إنّھنا، كما ھنالك سؤال أ إنّني عن العدالة، فضًال 

كانت  ّميأبة لكن كانت محجّ  أّميیعني  .ي معنى، ھذا ما قلتھأب .ولكن غیر متزمتة دینیّةا نحن في منزلنا تربینا تربیة حتمً 
شطر من ھل مجموعة أذكى وأھي  إنّھحساس كانت إعندھا  دائًماومثًال ي نصف ذقنھا ل، كانت تجتمع وھي تغطّ تعظ الرجا

كمل، و ال تُ أتُكمل دراستھا إنھ  ة یسألونھ مثالً متوّسطن كنت في المرحلة الأي منذ بي كان یقول عنّ أو --ھذه فلم تكن .یعني
ن أعشقھ منذ أیت المتنبي كنت نا حبّ أیمكن  ".على الرجالِ  النساءُ  لتِ ضِّ لفُ كَمن فقدنا،  النساءُ  نّ كلو "وي بكان یقول بیت المتن

یت، ا نھج البالغة في الببي طالب، وعنّ أبن  بي یتحدث عن عليّ أ دائًمانحن في بیتنا كان  .جل ھذا البیتأكنت صغیرة من 
، یعني العدالة الّدینبالنسبة الینا كان ھذا النمط من  الّدین .لببي طاأبن  ظ الحكم والوصایا من عليّ ن نحفَ ألینا إوكانوا یطلبون 

الحاكم الذي ال یأخذ من بیت مال المسلمین، الحاكم  .بي طالبأبن  ن یكون نموذج عليّ أن یجب المطلقة، یعني نموذج المتدیّ 
نا بالنسبة ألینا، إة بالنسب الّدینلم یكن الّدین. یعني لى إیھ مجتھد بالنسبة منسمّ  .الذي یعني بمعنى الحاكم العادل القاضي المجتھد

لت، كما ، كما قالّدینكان  .ا في وجھ حركتناعائقً  الّدینا، لم یكن لى اخوتي جمیعً إقل، وال في منزلنا، وبالنسبة لّي على األإ
ا بعد أدب صدر اإلسالم في الجامعة، اإلسالم، دین اإلسالم، كما فھمھ علّي بن أبي طالب. وأنا حین َدرَّست فیم ، كما فھمھىدع

وكنت أدّرس نھج قسم من نھج البالغة كنموذج للنثر في عصر صدر اإلسالم، وأعطي خطبًا لإلمام علّي، دّرسُت التالمذة 
الطّالب خطبة، رسالتھ الى مالك األشتر، الذي عیّنَھُ والیًا في مصر. ومنذ ذلك حین، أنا قلت للطّّالب وكتبت حول ھذا 

وضوع، إنّھ أھّم أھّم حاكم في التاریخ، أھّم، ھو أھّم حاكم في التاریخ، أعدل حاكم في التاریخ. غیر ھیك، النّص، ھذه الم
ن یتعامل مع المواطنین، على اختالف أشتر والیھ على مصر، كیف یجب رسالة علّي اإلمام علّي بن أبي طالب إلى مالك األ

عني ا، یولذلك كان منذ البدء عنّ  الّدین.ھذا ھو بالنسبة لي  .من ھذا النظام ھمّ أ ا، عادًال ا عصریً ن تجد نظامً أال یمكن  .طبقاتھم
اسأل  جیب عنھا، كنتأن أن بنفسي تمكّ أن أ، حین كنت قبل أّميسأل أحین تأتیني تساؤالت حول بعض الممارسات كنت في 
نسبة لى العادات والتقالید، بالإبالنسبة  حتّى .ول للعوامما سألتھا عن شي تقكلّ  .مور، فتقول ھذا ھذا للعوامعن بعض األ أّمي
م تفشلھا لم تقل لھا، ل .تھااء، جاءتھا سیدة تقرأ مجالس تقرأ عزاء، فلم یعجبھا قرنبطیّةلى الإتت أ ھي حین مثًال  .لى عاشوراءإ

میل ة، لكن صوتھا جأّمیالمرأة شبھ ھي یعني تقرأ المرأة في البیوت في المنازل،  ؟".مخر محرّ آفي  كم یعطونكِ " إنّھقالت لھا 
لھا  دتیعني حدّ  .قالت لھا كذا ".عاشوراءالكم تأخذین في نھایة المحرم، في نھایة " إنّھتھا سألَ  .مام الحسینوتنوح على اإل

سن، الي ف قرأ، فأخذت ھي لتثقّف نساء حارتھا، الكبیراتأنا بعرف أ .خر یوم بتشرفي، وتأخذین ما تریدینآالمبلغ، قالت لھا 
وكانت تقرأ لھم كما كانت تقرأ لنساء القریة مجالس  .في كم بیت، عدد البیوت، المنازل قلیلة تقریبًا .اكبر منھا سنًّ أ اللّي

من سطرة ون التي تخلو من األَ ّمید محسن األجر، من المجالس الحسینیة للسیّ أعندك ب نّھ، مش إلطبًعاا ا مجانً عاشوراء، حتمً 
نذر  .ھل الضیعة، لنساء الضیعة في عاشوراءت تقرأ أللّ ظا حین تقول، وھي تقرأ المجالس وكان صوتھا شجیً  .خرآي شيء أ

ات ، بدأ ھنالك من یقرأ او القارئال حین بدأت طبًعا، افیما بعد صارو --لى الضیعة وتقرأ لھم المجالس كيإتذھب  إنّھدائم ھذا، 
ا، سطوریً أ اا، شیئً العزاء تقرأ شیئً  قارئةً  بي، وسمعتُ أسبوع شخص قریب أر ا نحضُ كنّ  مّرة إنّھر تذكّ أو .ر الوضعبأجر، تغیّ 

قالت  --قالت بالمجموعة، ال، غلط مجادلة ؟قِ موجودة ولم تعلّ  كنتِ  إنّھ، أّمي سألتھا عاتبتُ  --تقول قصة لم تعجبني، فقالت
 ةً خاصّ ي ویعطي رأأ في مآزق فیما بعد بسبب مباشرةً  ناأوقعت  نّھوھذا كان معھا حق، إل .لي احفظي ھذا الدرس بعد التجربة

 .، قالت لي ال تجادلي العوامّ الّدینیّةمور باأل
 : العواّم یعني عامة الشعب؟ ]00:35:08ن.ر. [
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رون ھیك على التقالید سیالذین ی یعني بمعنى ة الشعب، العوامّ مش عامّ  --: العوام یعني]00:08:36[ -د.ع.  -00:35:11
علیھ السالم قال، ھیدي  مام عليّ اإل إنّھ، وكانت تقول "ال تجادلي العوامّ "قالت  الّدین.ا ساسً أني وھم ال یعرفون على العمیا

 مّرةنا انتقدت، أ مّرةو األمر.ھذا یعني  ".وغلبني إّال  جاھًال   غلبتھ وما حججتُ ّال إ وعاقًال  ما حججتُ " دائًما:كانت ترددھا 
م تكن ل ي، ھیّ ةً خاصّ  نبطیّةا انتقاد ممارسات التطبیر في عاشوراء بالالممارسات، لم یكن علنیًّ حدى إمامھا أ انتقدتُ  ،تانیة

 .، عادة التطبیرنبطیّةال في الإموجودة 
 ظھرت فیھا أو ھیّي كانت موجودة من قبل؟ مّرة أّول: بتتذّكري ]00:35:53ن.ر. [
ھو والد الدكتور میرزا، كان في دكتور اسمھ من بیت میرزا، ي، إیرانتى بھا رجل أ، عادة التطبیر : أل]00:35:57د.ع. [

ابیت جمیل  .بیتھم في السوق، بیتھم جمیل بجانب السرایا ، 1900 قریبًاتتى في بدایة القرن، أا، وا طبیبُ یضً أ، والده كان جّدً
 بطیّةندخل ھذه العادة، وشیخ الأب وھو الذي تى األأسنة، لكن في ھذه المرحلة  يّ أذكر بالتحدید في أ الیعني  .بالعشرینات
رون بّ طالصغار المتدینین وغیر المتدینین كانوا یضربون كانوا یُ  نبطیّةبناء الأحد، كل أ مّرة في بیتنا، لكن نحن مثًال  .فیما بعد

ام، رقالتلھ ح --إنّھتي قال إخوحد أیمكن  في مّرةلكن نحن لم تسمح،  .طفال یغارون من بعضھمفي عاشوراء یتبارون واأل
دنیا ولم وقامت ال عامّ  انتقدت التطبیر في مكان إنّھ مّرةا قلت، نا لمّ أ .رةوا الناس بآرائھا ھذه المبكّ ؤبیتفاج .قالتلھ حرام يھیّ 

 ".ال تجادلي العوامّ  إنّھنا منذ سنوات قلت لك، "أرتني قالت لي تقعد، ذكّ 
مثًال، كنت تضھري تروحي؟ كنتي عشتي بالنبطیة بعدین بتتذّكري إنھ؟ كیف كانت مراھقتك —: طیّب]00:37:28ن.ر. [

 إنتي. إنتي عشتي بالنبطیّة بعدین، یعني ما عشتي بالضیعة؟
 ___سبع سنوات : من]00:37:39د.ع. [
شیا إو كانت أالبنت، ب بتصی اللّيبالتغیرات مثًال واعیة  ي: ____بتتذّكري كیف مراھقتك كانت، كنت]00:37:40ن.ر. [
 ؟عابرة
 --األمور، ما كانت ھذه یعني عابر مش ھیدا الشي،: كان شي طبیعي، ]00:37:46[د.ع. 

 --توقفوا عندھا ا: ما كنتو]00:37:52ن.ر. [
بلغتي  ينتإو غیر صغیرة، أصغیرة  ينتإ إنّھبعضن،  امعروف كانوا البنات یسألویعني : ما كانت الفتة، ]00:37:54د.ع. [

جن زوّ  بنات تقاربي مثًال أمن  .كانت جّدًامور عادیة ا إنّھبس  ؟و غیر ذلكأ صدریة مثًال تلبسي ال يبدأت ؟عندك ؟و ما بلغتيأ
، ًراكثیخالي كان عندي خال یحبني إلنّھ ذكر أ، مّرة أّولكانت تقول،  أّمينا أ، مثًال  أّمينا أ العمر.في الخامسة عشرة من مثًال 

قال عني یھیك،  ي بالھیّ  إنّھنا، فصرخ ألتنھي الجامعة وكنت إنھ قالت لھ  مّرةف .لى المنزلإیأتي بالعرسان  " یعنيىرَّ فَ یتَ "
شيء  لینا،إمر كان بالنسبة ألكن ھذا  .معنىل یعني بھ ؟!".من وین اخترعتیلنا ھیدي قصة الجامعة !وعملت معلّمة يھیّ "لھا 

ة توّسطمنا لم تكن، بالمدرسة الأ أّوالمن رفاقي یعني حد أنا حین كنت، حین أ حتّى، یعني جّدًامر مھم أكانت، في ھنالك  .طبیعي
 ةشرنا في الخامسة عألت ودخِ أُ نا ألكن . ة كانت بناتمتوّسطكانت مختلطة، المدرسة ال بتدائیّةالتي درست فیھا، المدرسة اال

 .امنة عشرةالث حتّى ةالخامسة عشر منغنى مرحلة في حیاتي، أدار المعلمین ھو  .لى دار المعلمین في صیداإمن عمري 
ا.دار المعلمین كانت البرامج في ذلك الحین برامج متنوعة  أّوًال  ج البكالوریا، برنام تقریبًاا ندرس الى جانب نصف كنّ  ،یعني جّدً

والمنطق  االجتماع --ا ندرس باللغة الفرنسیة علم االجتماع، علم المنطق، القانوننصفھ، لكن مع ھذه المواد كنّ  —بجمیع المواد
الحیاة  نا الطرق، طرق الحیاة،مَ ا تأتي وتعلّ یضً أ معلّمةكان ھنالك  حتّىو .ھا باللغة الفرنسیةوكلّ  .وعلم نفس الطفل ،ونوالقان
دار  ھذا بالنسبة الى .وریاضة بدنیة وموسیقى وكل ھذه المواد المتنوعة .ن نسمیھ ھذاأو التدبیر المنزلي إذا ممكن أبة المرتّ 

 وقت  لم یكن لديّ صًال . أتسلىكنت أفعل وأماذا كنت  إنّھن اآل .دار المعلمین البكالوریا والفلسفةنا درست مع أالمعلمین، و
ر حضّ درس، ألأن أنا یجب أ .ینیام العطلة البنات یتلھّ أدخلت دار المعلمین كان ن كنت في الخامسة عشرة وأُ أمنذ  . یعنيفراغ

وفي الثامنة  .درس بصف الفلسفةأنا أحافظ على درجتي بدار المعلمین وأ نأ، وفي السنة الثالثة یجب ّولللبكالوریا القسم األ
ا یضً أدرس للجامعة وأن أیام العطل یجب أذھب الى الجامعة وأبعد الظھر أنا في نھایة الثامنة عشرة بالتدریس، و عشرة بدأتُ 

لم یكن مطلوب مني  .صبیان كان 5بعدي  يورایعمل في المنزل، أن أي منّ  الم یكن مطلوبً  نّھإل .ب المنزلرتّ أن أا یجب حیانً أ
 وحدھا، ھي ال تطلب أّميھنالك فوضى فوضى في البیت وعائلة كبیرة و نّھعمل في المنزل لكن كان یجب ان أرتب إلان أ

وبالصیف المواد  .مع الذھاب الى الجامعة —عمال مع الدرس مع التعلیم ومع الدرسشارك ببعض األأنا كنت أي ولكن منّ 
ا في حیاتي لم یكن لدي وقت فراغ، بعد ذلك ساسً أذن إف .قدمھا في تشرینأمھا في حزیران بالجامعة أقدّ ن أي ال أستطیع الت
، یعني انا دّرست في المدرسة النموذجیة ایضا انا دّرست في المدرسة النموذجیة التابعة لدار المعلمین الثانويّ نا في التعلیم أو

نسیة، باللغة الفر ا، وباتواألمرثم تطور ھذا  .دروس نموذجیة لطالب الدار مَ قدّ أن اختاروني أل عطي دروس،أكنت  نبطیّة.في ال
ح، عطي الدرس على المسرأو نبطیّةمي اللغة الفرنسیة في كل قضاء الشھر مرتین معلّ  یجمعون كلّ  اوباتو األمرثم تطور 

نا الى تحضیر وإا ھذا الدرس یحتاج یضً أو .مینالمعلّ  مامأعلى المسرح  بتدائیّةمن صفوف المرحلة اال حد، صفّ األ صفّ 
رسمھ أم سم لي لیعني الدور الذي رُ  .عجبني ھذا الدورأنجمة في ذلك الوقت بالنسبة للمعلمین  صبحتُ أ نّھكنت سعیدة بھ إل

 ثًال اخترت حیاتي، م نّنيإقول أیعني فیما یتعلق، ال  حتّىجید و یتھ بشكلٍ دّ أسم لي ھذا الدور الذي رُ  إنّھ قول صراحةً أنا، أ
 إنّنيحیح ص نبطیّةدخلوني، نحن في الأالتعلیم، لكن بابنة الخامسة عشرة لیست ھي التي تحدد مسارھا  . طبًعااخترت المسار
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لوحیدة التي نا اأرفیقاتي،  .دخلنا مباراةإنّھ ، نبطیّةفي ال یعني كانت جدیدة الثانویّة حتّى ؟كنت متفوقة لكن ماذا یمكن كنت
ا الغنى ھذ .نى الغنىعن دار المعلمین الغِ  أتحّدثنذھب الى صیدا، كنت أن و .كان في ضعف في اللغة الفرنسیة نّھنجحت إل

دار المعلمین، في دار المعلمین  نّ إغنى من ذلك، أ اللّي .عن غنى برامج الدار من الناحیة الدرس والبرامج من الناحیة، تحدثتُ 
ا، كان صیدا كنّ  في بتدائیّةلكن في دار المعلمین اال .الناس مسلمین شیعة كلّ . یعني واحد من نوعٍ  نبطیّةا باللتقیت، یعني كنّ إ

ا بدأ أنضین، بمعنى ا معارِ مّ إا نّ ا نعیش حالة، كُ ا كنّ نحن باكرً  أصدقاء. یعنيا من مختلف الطوائف والمذاھب، وصار عنّ 
المظاھرات نسیر بیعني ونطالب الدولة  مجموعة نُضربأن ّما إكنّا  .الخامسة عشرةبتفكیري السیاسي في دار المعلمین، كنت 

ھم وقدیدھم مع ھذا شیعة، بقدّ  ھذه مجموعة، ھؤالء مثالً  إنّھبمعنى  ،خره من مختلف الطوائف، ما كان في تحّزبآلى إو
ن ة ودروز ومسیحییكان معنا، كان في شیعة وسنّ  .و غیر ذلكأو دروز أھم وقدیدھم مع ھذا الزعیم، و ھؤالء السنة بقدّ أالزعیم، 

نا أ ن تخرجتُ أبعد  .في الجنوب دار المعلمین الوحیدھّوي صیدا كان بالمنطقة،  من كلّ  نّھإل یعني ایضً أمن مختلف المذاھب 
ختلف رفاقنا من مني . یعا ھذا الغنىیضً أ المھمّ  .جنا من صیدان تخرّ ابعد  نبطیّةمن دار المعلمین بسنة، فتح دار المعلمین ال

كان نقاشنا، وقتھا كان في عروبة، وغیر  .اطالقً إوال على المذھب  الّدینكان نقاشنا لیس على  .مر طبیعيأوكان  .المذاھب
المعارضین،  تّىحا نسیر بالمظاھرة، وأحیانً  إنّھیعني بمعنى  .دعروبة، في عبد الناصر، في فلسطین، في الجزائر وفي ناس ضّ 

اح، لصبّ ا ثانویّةا في یضً أنا أا دّرست لمّ  .غنى تجربتيأمعنا، ھذا  ةبالمظاھر یمشونمور یأتون ومون بھذه األالذین ال یھتّ  حتّى
ا یضً أ .احالصبّ  ثانویّةجازة، دّرست في یت اإلأنھن أمن عمري بعد  23 – 22الوحیدة، بالـ  الثانویّةاح كانت ھي الصبّ  ثانویّة
ذ من مختلف میكان فیھا التال .ھاالوحیدة في المنطقة كلّ  الثانویّةكانت ھي  أّوالا بمعنى مختبرً  .امختبرً اح كانت الصبّ  ثانویّة

االغنیاء  ،نا كنت فیھا طفلةً أمرحلة التي الغنیاء یذھبون، یعني قبل ذلك في یعني ما كانوا األ .الطوائف والطبقاتوالمذاھب 
مرحلة بناء الفقراء، لكن في الألما كانت تتاح الدراسات العلیا  .داخلي، یدرسوا داخلي نبطیّةلى خارج الإدھم أّوالكانوا یأخذون 
یة، من ناحیة ھذه من الناح .صف مع بعضھمبوفقر شخص  نبطیّةالبغنى شخص أكنت تجد  ال كانت لكل الثانویّةبالسبعینات، 

 یعني. المناطق منطقة مرجعیون، من مناطق، من كلّ لیھا الطالب من إیأتي  نّھن مختلف المذاھب إلا كان في مِ یضً أتانیة، 
ا ندّرس نّ كیعني كلھن،  الثانویّةذ المرحلة میتال صفّ  كثیًرا.غنت تجربتي أ تْ غنَ أكانت  وھیديا بالصف، كان بالصف، عنّ 

تقوم القیامة  احیانً أالمذاھب، وا كانوا من مختلف یضً . أالبكالوریا وكان في امتحان رسمي ثانویّةوسنة ثانیة  ثانویّةى ّولسنة األ
ولم یكن  فكري، بینھم خالف سیاسيالخالف الا ، كان الخالف خالفً سیاسیّةمور الم یتناقشون في األإنّھبینھم وال تقعد، بمعنى 

 .خالف مذھبي
 : كنتوا یعني منفتحین على ھیدا التنوع.]00:47:30ن.ر. [
تھا، خر وضرورمعرفة اآل ھیدين لم تعرف االخر، یعني إن تنفتح أن ال یمكن كا إلنّھا، ا، ایضً یضً أ: كانت ]00:47:32د.ع. [

دت بعأمجال للحدیث عنھا، لكن ھي التي  منھنالك لیس  طبًعا .بعدت الناسأبعدت، ھي التي أھلیة ھي التي ھي الحرب األ
ذین الشباب ال أنّ ذكر أ --القصفاح، فیما بعد، حین كان یطال الصبّ  ثانویّةلكن حین كان، ونحن في ن. الناس عن بعضھ

سرائیل، الموقف من إیعني الموقف من  إسرائیل.مون وویقا .انخرطوا في المقاومة في البدایة كانوا من مختلف المذاھب
ن لعب ھنالك م .ا بفئة معینةھل الجنوب، ولم یكن خاصًّ أ بكلّ یعني ل قُ ألَ  وألبنان،  ا، كان خاص بكلّ فلسطین لم یكن خاصًّ 

 .سرائیلإھداف تخدم ألالعواطف ر واعالمشب
 لتحقتي بشي حزب سیاسي، بتتذّكري؟إ: یعني ]00:48:35ن.ر. [
ین ح إنّھلك  ھقلتمن إلّي ن، مثًال ألّي إحین یُطلب یعني سمع، أي حین نا ما فیّ أ األحزاب.: قرأت عن كل ]00:48:37[ -د.ع. 

لحضور نقاش حول الحزب،  مّرةدعوني، دعوني  إنھ دعونا مثًال  یعنياألحزاب. دخلنا دار المعلمین كان ھنالك دعاة لمختلف 
ا عمّ  فھمأن أیجب  .نا ال یعجبني ھذا الحدیثأ .فھمألإنھ بعد ذلك یعني اشتریت كتب ماركس وقرأتھا  .للحزب الشیوعي

 أیًضات حضرت للحزب القومي السوري، وقرأأاشتریت ماركس،  .حضرت ماركسأقال ماركس قال ماركس،  .یتحدثون
نا بطبیعتي الفكریة، مش الشخصیة، مش أیعني  .جھة ثوریة يّ أقرأت، كنت مع  .نطون سعادةأل "برسالتیھ سالماإل"قرأت 

قرأ، أمع ذلك كنت لكن قلت لك، لم نكن فقراء، و .ن كنت طفلةً أطالب بالعدالة، منذ أ --على المستوى الشخصي، كنت مع
یل في تخأ دائًماف .ع بھ غنيّ تِّ  بما مُ ّال إما جاع فقیر  إنّھكان في ذھني،  دائًما یعني األغنیاء.بني القرف من ممارسات یویص

قطاعي یعني من دم الشعب كان العثمانیون یعطون إقطاعي، یعني إقطاعیین، شو یعني إا مّ إغنیاء ھؤالء األ نّ أ دائًماذھني، 
ي أغالل، تي نوع من االسأا ھذا نوع من االستغالل، یضً أف .ن علیھا من الناسراضي ومَ ا األا معینً و، یعطون شخصً أالبیك 

 ___نا كنت معأنخرط، یعني أستطع، لم أنوع من التمییز الطبقي، كان یؤذیني، لكن لم 
 .يتؤیّد يكنت____:]00:50:29ن.ر. [
مع  دائًما .ولست مع التبعیة .، یسار الیسارسالمیسار اإل ؟ یعنيي یسارأ: كنت مع الیسار النظیف بمعنى، ]00:50:31د.ع. [

ات، المظاھر كلّ  .نا مع الثورةأ دائًمانخراط، لكن إنخرط أن أستطع أقرأ ما یتحدثون عنھ لم أكنت  نّنيوإل .ستقاللیة الرأيا
 .شارك فیھاأكانت تصیر كنت  اللّيالمظاھرات  مرحلة متأخرة، كلّ  حتّىالمظاھرات،  كلّ 

 ؟شاركتي فیھا ھیك شي حدث صار فیھا ري مظاھرة: بتتذكّ ]00:51:08ن.ر. [
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، كان في مظاھرة وجاء الجیش 1968 سنة ال تظاھرنا في الجامعة انحن .في الجامعةإلّي : المظاھرة ]00:51:12د.ع. [
انت لجامعة كاإیھ  .ا في الجامعةكنّ  .ل للدموعغاز المسیّ الو تقریبًا، لكن كنت قریبة ة مباشرةً اّمیمكن في الصفوف األألم . وقمع
 .ونیسكوب ال تزال في األدان كلیة اآلاآل حتّى .ونیسكوفي األ
 شو؟ و ضدّ أ: بتتذّكري عن شو كانت المظاھرة ]00:51:37ن.ر. [
 یعني للبلد. مور مطلبیةأكانت للمطالبة ب: المظاھرة ]00:51:40[ -د.ع. 

 —أیّة سنة الوقت؟ھإنتي كنتي محجبة طول آه أوكیھ. طیّب : ]00:51:45ن.ر. [
الحجاب، لفظ الحجاب غلط استعمالھ،  .كلمة محجبة غلط أّوالالخامسة عشرة كنت،  یعني حتّى تقریبًانا أ: ]00:51:50د.ع. [
ا لیس مّ أ .اللباس المحتشم .ھو لباس ھو ستر ھو غطاء الرأس مثًال  .و حاجز بینك وبین االخرینأالحجاب یعني حاجب یعني 
ویات، ّولأق الدراسي كانت تعطیني ھذه القضیة، قضیة التفوّ و .ى بالصفّولنا كنت األأحین ذھبنا  .ا یمنع الفكر، لم تكنحجابً 
جوز خرھا ما في عآلى إھا أّولا من تیت الى دار المعلمین بصیدا، بصیدا كلھّ ألكن حین  .خریند اآلقلّ أن ال أشاء ألبس ما أن أل
نوع  يوّ ھیعني شارب برقبتي، یضع اإلأ، فكنت ساعة "و ما بلبسأوح و ما بر"أنا سألتھم، أ . كانت تلبس على راسھاصًال أ

 .أل .ن نضعھ على الرأس قید للحریةإنّھ أشارب صغیر، إی .شاربید لحریتي اإلا مقیّ یدھ إنّھشعرت  مّرةنا، وال أ نّھمش إل
 إنّھھذا تعصب، نظرة  إنّھالنظرة، ما كان في نظرة  نّھخرین، إلالسنة نوع من الخجل من اآل 16-15بھذا العمر  األمركان 
ن، لكن عندي، لم یك .شاربیاإل سھنّ وواتي یلبسن على رؤاللّ  ،وكان بصیدا الخدم بس الذین یلبسون --وأبنت، بنت القریة  ھيَ 

رة سافرت قبل الثو ناأ إنّھصادف  --نا بعدأھذا كان السبب، ولذلك  .و غیر التحررأا خلع الحجاب بالتحرر لم یكن مرتبطً 
 .امليالع الّدینطروحة الدكتوراه عن بھاء أجل أقابل علماء دین من أن أبسنتین، وعدت وھناك كان یجب  إیرانة في سالّمیاإل

 نتِ ألى غیر المحجبات، ھنالك قصة طویلة عریضة وإكانت النظرة  إیرانقبل الثورة في  حتّىلبست ھناك  —إنّھفوجدت 
ّ حِ بي الذي كان مُ أ رضيَ ألُ  —بيأحین عدت، و .لیھا ھناإمسألة الحجاب غیر النظرة  الموضوع،كتابي عن  قرأتِ  ا لي، بً
 اإلسرائیلي.حتالل نفسي بعد اال يَ رضِ بي وألُ أ يَ رضِ ا، ألُ شارب لم یكن مرتاحً یا خلعت اإللمّ  إنّھ حتّىو

 : خلعتیھ فترة یعني؟]00:54:25ن.ر. [
، مثًال  ا نذھب مجموعةكنً یعني وجدت،  نّھنا ولبستھ، إلأعدت  .28 -27للـ  تقریبًا 15 ال من، إیھ: خلعتھ ]00:54:26د.ع. [

ة، ا مع الجمعیات النسائینا اشتغلت باكرً أ --لیس خلع الحجاب، لم یعط المرأة إنّھشعرت  الثانویّة،رفاق، ونحن ندّرس في 
ال یمكن  .عطى المرأة حریتھاي أخلع الحجاب ھوّ  نّ أجد ألم  .ومع الكالم على حقوق المرأة، والجمعیات النسائیة وغیر ذلك

 وحتى فعرأا، وذا خرجت عاریة لیس تحررً إولو  حتّىم بغیر التعلّ  .م لتفھم ما لھا وما علیھا بالتعلّ ّال إتھا ن تنال المرأة حریّ أ
لع ما ا خطالقً إ، ما كان اللباس یعني معنى لشبھ عاریات، بھ فات وھنّ ا، كان كان معي نساء معنَّ عملیًّ  الثانویّةا في حین كنّ 

ائر بمرحلة الماجستیر والتمییز بین الحریعني نا في العشرینات أندلس والمرأة في األ حین درستْ  .یسمى بالحجاب لم یعط
علیم اشتریت بالت أّولنا بدأت ألذلك  كثیًرا نّ النساء اللواتي یتزیّ  لى كلّ إنظر أا كنت یضً أ إنّھوالجواري، بھذا التمییز شعرت 

لى كل امرأة متزینة إ أنظرشعر كنت أوحین قرأت عن، وتعمقت ودرست الحرائر والجواري، كنت  .نوبعد التزیّ  مّرةقلم ح
المرأة في الماضي كانت  إنّھسنة،  45العالم، من  قلتھا قبل كلّ  انأقول، ویمكن أفھمت وكنت یعني ر، تغیّ  .ا جاریةإنّھمتبرجة 

 .جاریة لرجل واحد، اآلن ھذه المرأة المتبرجة جاریة للجمیع
 : ما بتعتبري ھاي النظرة تمییزیة، فیھا أحكام؟]00:56:22ن.ر. [
 ا ھي مساویةأنّھیعني ھي تعطي، تتحدث عن  ،التركیز على الشكل الخارجي دائًما --، لیسھي المرأة : أل]00:56:25د.ع. [

ساوي ي تُ ا ھأنّھا تشعر أنّھلو  .ا ھي ال تشعر بھذه المساواةإنّھمعنى ذلك  .ز على شكلھا الخارجيا وترید المساواة ثم تركّ نسانیً إ
وھو جزء من  ،الجمال جزء، الجمال مطلوب .ز على جمالھاو لتركّ أثیر ت بشكلھا الخارجي لتُ لما اھتمّ لیھا، إا یُنظر ممً  أكثر

الب ا ھي مساویة، بما تطإنّھداخلھا بب ا ال تشعر فعالً أنّھ على قضیة الجمال الخارجي معنى ذلك ن تركزّ أشخصیة المرأة، لكن 
 .ن تطالب بھأبھ، تستحق 

 ]: حلو. بتعتقدي إنّھ الحجاب ممكن یتسیس، أو ھو تََسیََّس؟00:57:22ن.ر. [
 .في فریضةساس في باأل ،ساسجاب ال عالقة لھ بالسیاسة باأل]: أصًال الح00:57:24د.ع. [
 ال[غیر واضح]. : في بعض]00:57:32ن.ر. [
ا، المبالغة المبالغة المبالغة ن یكون اللباس محتشمً أن یكون، یجب أھو یجب  إنّھني ذلك، بمعنى : ال یھمّ ]00:57:36د.ع. [

 .بالتحجب كالمبالغة بالعريّ 
 : طیب برأیك في فرق بین الحجاب واالحتشام؟ ممكن یكون في فرق؟ ]00:57:46ن.ر. [
 بس .من وراء حجابأو ن یعطین، أ إنّھفي بالقرآن عن نساء النبي،  .تسمیة الحجاب غلطإنھ ھّوي : قلت ]00:57:51د.ع. [

لسن كغیركن من  نساء النبي .عن نساء النبي، من وراء حجاب، مش ضروري الحجاب یكون الوجھ، ممكن من وراء الباب
توصیة،  ھو .صالة والصوم وغیرھاالكیعني  لیس فریضةً  سالملى اإلإالحجاب بالنسبة  ،لیست—في .لھا عالقةإما  ،النساء

حت ارت .شاربإیمور كثیرة حین عدت، ولبست ھل أرت من تحرّ  شخصیًّانا أ .عطيعطي ھویة، ویُ ویمكن یُ  .وصیة، توصیة
شعر أكن ألم  --ناأ -- ما اھتممت بـقلیًال إنھ ا كنت، نا عملیًّ أو ن.ییمن التزإنّھ لنفترض  ،مثًال  ،مثًال  [Coiffeur] فیرامن الكو



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
 شارع المنتزه، فرن الشباك

لبنانبیروت،  	
	

10	

في  ، وكانالثانویّة إدارةیت ا تولّ ق، ولمّ كان عندي شعور بالتفوّ  دائًما .خرینتزین كاآلأن ي بحاجة ألنّ إیام في یوم من األ
یعني بینھم،  رجالً  20و أ 15و أ 10 إنّھ یمكن جدأكنت  . منھمرجًال  60ستاذ، أ، في سنة من السنوات، كان في مئة الثانویّةب

شعر أنا كنت أ دائًما، قلّ أ أنّني إنّھا یعني بمعنى طالقُ إھنالك  نّ أشعر في حیاتي ألم  .ل المسؤولیةمن یتحمّ إنھ رجل بمعنى 
 ___رافقني األمرقة على الرجال، وھذا متفوّ  أنّنيب

 .أعطاكي ثقة: ]00:59:25ن.ر. [
غیروا ی حتّى ر بقومٍ هللا ما یغیّ  نّ إ، نفسھ هللا يا، ھوراد شیئُ أذا إنسان رادت، اإلأذا إالمرأة  دائًماقلت  دائًما: ]00:59:31د.ع. [

 نسانیة،لى مستوى االإالذي یرفع المرأة من حضیض البھیمیة ھّوي العلم  نّ أن لنتحدث عن العلم، قلت اآل .والنساء .ما بأنفسھم
 .العلم ھو الذي یرفع االنسانإًذا  .لى المرحلة الغریزیة من مختلف النواحيإقرب أھي  و محجبةً أ من دون علم كانت عاریةً 

 .اصةخ جمعیّةقلت ھذه  ؟لماذا .شارك فیھاأوقفت نشاطي في مختلف الجمعیات التي كنت أ الثانویّة، إدارةن استلمت أبعد 
ت لكن ضلّ  ةرسمیّ لبنان في االمتحانات البئل كانوا اومتمیزة وبناتھا من األ الثانویّةاني، لم مجّ العِ  .لم متاح، والعِ حینئذٍ  دركتُ أ

یعني حین  .لكن العلم قلیل والثقافة قلیلةون ھنالك شھادات كثیرة اآل .نسبة المتفوقات كما كانت نسبة المتفوقات في عصري
لجامعة، نا دّرست في اأ .ال یطالعن ال یدرسن كما یجب ھنّ  إنّھبمعنى  واتي رفضن التعلم،اللّ  ھنّ  ،منن یتعلّ أتیح للفتیات أ
 وھا.ویدرس الكثیرون یطلبون محاضرات سطحیة لیحفظوھاولى مصادر ومراجع قلیل، إن وعرف عدد الطالب الذین یعودأو

 في قسم من النساء اللواتي یعملن في الجمعیات النسائیة، إنّھا رً دركت مبكّ أوالجمعیات النسائیة التي عملت فیھا،  --یعني ھذا
ات م، كان في عدد من المعلّ إنّھواجھت  نّھ، إلنا تركتھا مثًال أحدى الجمعیات إو .عندھم وقت فراغ .یعملن في الوقت الضائع
ارین من یتب .ینھنببیني وكان یومھا في نقاش  .من فیھا كما یجبموا في المدارس التي یعلّ ن یعلّ أفیھا ما حدا یحثھم على 

ن مبن من التدریس في المدارس التي یعلّ یتھرّ  ھّ نإسمع حدیثھن، أنفسھن كنت أ وھنّ  .ات بعد الدوامّمیلتدریس األ ستذھب منھنّ 
ن ھذا  مموا ھذا الجیل بدًال نصفكم معلمات ویتھربن من التدریس في المدرسة، علِّ إنّھ غادر، قلت لھم، أن أفقلت قبل  .فیھا
 یدرّسن كما وال ابتدائیّةین، وھم یدّرسون في المرحلة، في مدارس األّمیتدریس  .ینّمیون األنتم تدرسّ أتصویر، تصوریكم وال

حد أ نّ أذكر أ .انسانً إالمرأة، قلت المرأة تتعلم وتصبح  نّ ألو  .و امرأةأالمسألة لیست مسألة رجل  .ذن ساھمواإ .ذمییجب التال
ا عریس، حین كنت مدیرة، جاءھ .ةالثانویّ ا في ى في صف الماتیالم عنّ ّولابنتھ األ .یام ودموعھ في عینیھحد األأتاني في أباء اآل
 تّىحن تبقى أقنعوا ابنتي أقنعوھا ا رجاءً "جاء والدموع في عینیھ،  .ن تترك المدرسة في شھر آذارأو ھي كانت، وترید أ

عرف اآلن اقول بالعلم والثقافة ت حتّىمن، واآلن یتعلّ  البنات في الماضي كنّ  نّ أھذا دلیل، في حین  اذً إف ".نھایة العام الدراسي
 الفتاة ما لھا وما علیھا. 

 ]: كیف اتعّرفتي على زوجك وكم عمرك كان لما تزّوجتي؟01:02:57ن.ر. [
، طیّةنبشقیف في ال قیف، نادي، وكان في مھرجانات في نادي شَ الثانویّةدّرس في أبال كنت  كنت تقریبًا: ]01:03:01د.ع. [

لمانیا، أكان مھندس راجع من  يلتقینا ھوّ إفھنالك  .دبي یوميأي وقاموا مھرجان في الصیف، مھرجان فنّ أكان یقیمون 
بعدین مش، تعارفنا بالنادي الشقیف و طبًعاوتعارفنا ھكذا كان التعارف  .صدقائنا شباب وبناتیعني أ اكنّ  دائًماومجموعة نحنا 
 .جناك تزوّ خطبنا، وبعد ذل

 ]: یعني كنتي إنّھ عم تشتغلي وھیك لّما تزّوجتي؟01:03:38ن.ر. [
 ثانویّة. معلّمة: كنت ]01:03:41د.ع. [
 ]: سافرتي بّرا لبنان؟01:03:44ن.ر. [
 ___سافرت، سافرت مّرة أّول: سافرت، ]01:03:46د.ع. [
 ]: لحالك؟01:03:49ن.ر. [
ثناء الحرب ألیھ بإلمانیة فطلبوا أتاه عمل في، ھو كان یعمل في شركة أھو  .نا وزوجيأ، سافرت : أل]01:03:50د.ع. [
 نّھنا إلأ، إیرانمت، ومن بین ھذه البلدان، كنت تعلّ  نّھنا إلأن یختار بلد من خمس بلدان، فألیھ إ، طلبوا 76 -75 ال ھلیة فياأل

 .تابع دراستيأن أت اولنالك ح، وھإیرانمت اللغة الفارسیة في المرحلة في الجامعة فقلت لھ كنت تعلّ 
 ]: بتتذّكري أّول مّرة طلعتي فیھا بالطیارة؟01:04:22ن.ر. [
 یعني. سافر بالسیارةأ ھخافوا، كأنیسافر، الناس بأنا أن اآل حتّى، كثیًراھتم أ: ال ]01:04:25د.ع. [
 ]: یعني كان عادي عندك.01:04:31[ ن.ر.

 .ذا ممكن الموت یعني یكون مفاجئإ رتنا فكّ أ مّرةوال  ھتمّ أخف لم أسافرت یعني لم حتّى  مّرة أّول: أل، ]01:04:32د.ع. [
 عن البالد اللّي كنتي فیھا، عن إیران بوقتھا؟مثًال ]: بتتذّكري ذكریاتك 01:04:43ن.ر. [
 إیران.قبل الثورة في لحداث نا عشت كل األأ طبًعا. إیھ: ]01:04:37د.ع. [
 ھونیك؟ ]: مشاھداتك01:04:51ن.ر. [
ال، حتما طبًعا ھ: كلّ ]01:04:53د.ع. [ ا في وعیً سبأمت اللغة الفارسیة في الجامعة اللبنانیة ساعتین نا حینما تعلّ طبًعا أ، أّوً

، كانت المدارس 76لـ ا، ب66لـ اب إیرانن نذھب الى ألكن حین قررنا  األمر.تقنت القواعد ونسیت أو الثالثة وأالسنة الثانیة 
یھا ر فا نتحضّ في المرحلة التي كنّ یعني جازة من دون راتب وذھبنا، قررت إخدت أنا أ .نا، وكان في قصفمقفلة یعني ھ
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ر ذھابنا ذھبنا تأخّ  .سھل األمر إنّھسجل، ظننت أو نا مباشرةً وأذھب تھا ألذخأراجع دروس اللغة التي أن أ إیرانللسفر الى 
حضر أكنت  .مون الدروسما في تسجیل، لكن كان فیھ في المنزل تلفزیون تعلیمي، على التلفزیون یقدّ  طبًعا .شھر آذار حتّى

بعد الضھر، لنخرج،  حتّىھا من الصباح حضر ھذه الدروس، كلّ أكنت  .ھذه الدروس، وكان معي طفلة عمرھا سنة ونصف
ا مھّمةكانت  ر ھذه الدروس، ھذه الدروسحضَ أكنت  .حین یعود زوجي من العمل، ونخرج كانت الغایة في البدایة یعني ، جّدً

لعرب ار القومي المتعصب المعادي لارات المختلفة، التیّ نا التیّ أحضرتھا عرفت للكن من خالل الدروس  .تعلم اللغة الفارسیة
 .ةوّسطمتوال بتدائیّةم، في المرحلة االعرفت من ھذه البرامج من دروس التاریخ التي تُقدَّ  .بزمن الشاه، ورضا شاه سالمواإل
ّ  .شھرین، بقینا في الفندق أّول في نا التقیتیعني أوجدت فوجئت،  إنّھمن ذلك  ھمّ األ لى الشركة إا یذھب زوجي في الفندق یومیً

في  فقال لي كبیر .ن لسانيمرّ ُأل  نّھمع الناس، إل أتحّدثفي الحدیقة العامة  .نزل الى الحدیقة العامةأابنتي و جرّ أنا أالعمل و
ار في  الكبّال إنت امرأة متزوجة، ال تحادثي أ نت ال تحادثيأ إنّھقال لي رجل شیخ، قال  .شارب وقتھایلبس اإلأكن أ، لم السنّ 
 إنّھ یلبسن واتي اللى غیر اللّ إفي ذلك الحین كانت النظرة  . إنّھمقصده، فیما بعد فھمتھ كثیًرافھم ألم یعني  ،شرح لي .السنّ 
ا.ة سیئة نظر ا كتیر مھّمةیختلف عن خلع الحجاب، ھذه القضیة  نّھإل جّدً ارة ن تفھم حضأفھمت،  إنّھلّي، إكانت بالنسبة  جّدً
عائلة  لىإو أ دینیّةلى عائلة إنة، یعني تنتمي و غیر متدیّ أنة ا متدیّ مّ إلى الحجاب، إالنظرة  .خرآخر وشعب آخرى وتفكیر أ

لعرب تى بھ اأالذي  سالمیعني ھذا اإل سالم.ا لإلار القومي كان معادیً غیر مسلمة لیس بمعنى الھویة، ولكن التیّ  .غیر مسلمة
مور ، مقدمة األسیاسیّةمور العرفت كل األ .، ھذا التیار القومي نشأ في زمن رضا شاه وتعزز في زمن ابنھ الشاهإیرانلى إ
یة نا نصوص باللغة الفارسیة، وھي تتعلم اللغة الفرنسأمامھا أقرأ أھي،  یعني ، نتبادلمھاعلّ جاءت صبیة أل .نا ھناكأو سیاسیّةال
ھذا من في المرحلة سنة . [Khosrow Golsorkhi]نص قرأتھ ھو نص لشاعر اسمھ،  أّول، تتني بنصّ أف .ونتحادث ف

 .عنھم الشعراء الذین كتبت أّولوضعت لھ، كان ھو من  .الفارسي الحدیث األدبكتب في السفیر الثقافي عن أا كنت لمّ  2000
انت ھؤالء كانوا عائلة ثوریة، ولكنھم كیعني  .تت ما كانوا یتحدثون بالسیاسة، وكانوا یخافونأفھم، فقط ھي أھذه القصیدة لم 

 تّىحلكن  سیاسیّة.المور ھذه األ ھیدا السراب وفیما بعد فھمت كلّ یعني كان ھنالك  .صورة الشاه نصف الحائط في منزلھم
عدمھ أسنة لما  22ا كان عمره كان شیوعیً  [Khosrow Golsorkhi]نسى ھذا النص، ھذا الشاب الشاعر، أن أن ال یمكن اآل

یعني ھیدا خر وصیة قال قال شيء نص طویل عریض مكتوب آقال، قالوا لھ عندك  اإلعداموھو على منصة  .1972سنة 
دیكتاتوریة، نا ضد الظلم والطغیان والیعني أرید، أنا أنا ماركسي لینیني، ولكنني أ إنّھول فیھ قلت نزلتھ وقتھا في السفیر، یق

 إسالم إسالًما ھو ریدأبي طالب، وأبن  عليّ  إسالما ھو إسالمً رید أنا أ، سالما غیر ھذا اإلإسالمً نا ارید أ .موروكل ھذه األ
 Khosrow]وسط، ھذا ستخدم عبارة الشرق االوسط، في الشرق األأوسط، ثائر في الشرق األ ّول، األالحسین ابن عليّ 

Golsorkhi].  ھذا  ھنّ إي لم تقل ل إنّھ حتّى .تتني بالقصیدةأعرفت كما قلت من خالل التلفزیون ولیس من خالل الشابة التي
 .نا قرأتھأنص  أّولان رت ھي كلكن تذكّ  .الفارسي وجدت قصتھ األدبقرأ أنا فیما عرفت حینما بدأت أ .عدمأُ الشاعر قد 

 عنيی لكن كلھا كانت دائمة .قامت الثورة، وعدنا نّھمن سنتین، إل قلّ أمن،  أكثربقى ھناك أنا لم أصحیح  ين تعیش، ھوّ أھمیة أ
طح نا كنت من على سأحداث الثورة كلھا، أعشت، عشت  .ت الكثیر المفاھیمغیّرَ  .االمراقبة والنقد باكرً  نا لدي حسّ أ .مراقبة

 یعني أّولرأیت  .من المنزل الذي كنا نعیش فیھ .وھي تقصف المتظاھرین [helicopter]منزلي رأیت الطائرة الھلیكوبتر
 إنّھبھا،  ھتمّ أما جعلني یعني ا ثورة، مّ أنا عن الثورات والمجازر التي كانت تقوم والفریقین أوقر كثیًرافي حیاتي، درسنا  مّرة

وبتر تأتي الطائرة الھلیك إنّھاو  .تواجھھم .لحة او غیر ذلك، یسیرون والدبابات تسیر علیھمھم اسییدأثورة الناس، لیس في 
ن نجید تعلم لغة ثانیة، نح طبًعاي غیّر، یلّ  يمن ھیك، ھوّ  ھمّ األ األمر .سرائیلیینو متدرب على ید اإلأ، سرائیلي مثًال إویقودھا 

ا مر مھمّ أتھا ھذا ضاردبھا وتدرس حألغة ثالثة وتدرس  اأیضً  تجید أّما أنالفرنسي،  األدبالفرنسیة، ودرسنا   .الثقافة یُغني جّدً
نا أ لیة.إسرائیلیھا، كانت إ تُ امرأة في الحدیقة العامة تحدثّ  أّول إنّھ، إیراننساه، بالنسبة الى أن أذكره وال یمكن أالشيء الذي 

ن ولدت أوالقصف االسرائیلي ونحن ربینا منذ  76وساق، یعني ذھبنا بالعام  على قدمٍ  نبطیّةذاھبة والقصف االسرائیلي على ال
خاطبھا أ كنت دائًمابنتي تعالي، قول، قلت إلیعني أخاطب ابنتي، أامرأة كنت  أّول .حتالل فلسطینإضة المنطقة منذ نا معرّ أ

 oui, je suis]ھا ھیك وانا مبسوطة قلت ل ][?tu parles francaisامرأة قالت،  ]viens ici[ .بالعبارة عربي وفرنسي
libanaise] ّت ھي وقالت ، فرد[je suis israelienne]. إنّھلى درجة إعملتھا، حملت، ما تخیلت، ُصدمت غلة ش أّولنا أ 

 .وین بیشتغل زوجي [je suis libanaise]شي قلتلھا  أّول، [je suis israelienne] ھیّي أل قالت .انا حملت بنتي ومشیت
كنت اعرف قبل ان  إنّھبسمع،  مّرة یعني أّول .سرائیلیةزوجھا بیشتغل بالسفارة اإل إنّھو [je suis israelienne]فقالت 

 كنأمور، لكن لم عرف ھذه األأكنت  اتسیاسی ي یعنيركا والشاه ھوّ ّمیركا، والشاه عمیل ألّمیاسرائیل عمیل أل إنّھاذھب، 
 -----رى امرأةأن أتوقع أ

 إسرائیلیة. ي]: قلتیلي ُصدمتي إنّھا ھیّ 01:13:21[ن.ر. 
كون ی إنّھكون تكون اسرائیلیة وتفاجأت یخاطبھ بأن أشخص ممكن  أّولامرأة  أّول إنّھكن اتخیل ألم یعني : ]01:13:23د.ع. [

 .في سفارة اسرائیلیة بالمدینة
 لبنان أو كنتي وقتھا مسافرة؟لّما فاتت اسرائیل على ؟ ]: یعني انتي عشتي زمن الحرب01:13:38ن.ر. [
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 .تینمن سن قلّ أ .منشان المدرسة يتآمن سنتین، كنت  قلّ أو. غبتھم سنتین اللّينا كل أھا، ، عشتھا كلّ : أل]01:13:45[ د.ع.
ما  ي اللّيیعننا بقول، أولذلك  .نا عشت بالجنوب، القصف االسرائیلي مستمرّ أھلیة ببیروت، بس ما عشت الحرب األ طبًعا

ر نحن نشع .مر مفروغ منھأھمیة التحریر وھذا أھمیة المقاومة وأعاش، الذین ما كانوا یعیشون في جنوب لبنان ال یعرفون 
بنا ي سنة وذھأدري بأ، ال أّولا با صغار، كنّ كنّ  إنّھر تذكّ أ --في دائًماسرائیل، إلدنا وبعدین بدأت ن وُ أنا منذ أ إنّھن، اآل حتّى

السیدة  ھذه .اآلن منھا الثانویّةرجونا ھیدا البیت بضیعة اسمھا عیترون، عیترون ھي القریة التي مدیرة أ .رحلة الى الجنوب
، 67نة ا ھي خلقانة سنّھ، من عیترون، ھي لم تكن تذھب الى قریتھا، إلمثًال  الجدیدة، السیدة زینب عباس الثانویّة مدیرة مثًال 
 لیة.اإلسرائیضة لالعتداءات معرّ  دائًماضة، ھذه القرى كانت رون معرّ تن عیأل تستطیع الذھاب الى قریتھا  الصًال أ 67سنة 
نا ما أدولة المسؤولة، یعني ھنالك دولة مسؤولة عنھا،  إنّھا كما قلت الدولة، لم تكن، لم یكن في شعور، حتمً و، طبًعاھمیة، أف

ھل أطالما، بالمدرسة وال بغیر المدرسة، ال بالمدرسة وال بالدفاع عن  إنّھي معنى، بمعنى أب .الدولة مسؤولة إنّھشعرت ب
 .ھلھأ ّال إالجنوب، وما حدا دافع عنھ  سرائیل كلّ إت حتلّ اوا، ولو یحتلّ  .الجنوب
 بعده مرّكز براسك؟ھیك ]: بتتذّكري شي یوم من أیام القصف االسرائیلي، 01:15:34ن.ر. [
 .القصفر : عطول بتذكّ ]01:15:39د.ع. [
 ؟--، بتتذّكري]: أكتر شي ھیك01:15:43ن.ر. [
 اا كون عمّ بس لمّ  .ي محلأى بتخبّ إذا كنت ماشیة مشي، وبدي القصف ممكن إه آ، كنت المّ مثًال ر : بتذكّ ]01:15:46د.ع. [

 .احلصبّ ا ثانویّةاح، كنت عم علّم بالصبّ  ثانویّةكنت بوبدأ القصف،  مّرةیعني  .بخاف ما بعرف السبب ،قود السیارة مثًال 
ا لمّ  ختبئ، ولذلكأن أممكن  إنّھیبدأ القصف  مّرةمن  أكثرف .یعني عملت حادث .ھرب بالسیارة، ففتت بالحیطأن أوقررت 
 السیارات، كتبت نصّ  ایضربو واتجاه الجنوب، وصارإا قطعوا طریق الناعمة بلمّ  —2007على سیارتي بالناعمة بالـ  االقو

، الشعور السقف .السیارة إنّھا یحمیك، یمكن ھذا وقتھا السیارة لیست سقفً  ھنّ إقلت  .ما رعبنّ إا خوفً  لیس إنّھنزل بالسفیر، 
 مّرةرائیل مدسإاستخدمتھا  اللّيسلحة ما كانت بعد األ .ن یحميأو سقفین ممكن أفي سقف  إنّھبالقصف االسرائیلي،  إنّھوقتھا 

حد یموت قبل أقول ال أكنت  دائًماو .ھم المنزل كلّ ما كان یتھدّ  ،كان یصیب حائط مثًال  .2006استخدمتھا بالـ  اللّيالى درجة 
ة فتخاف من صوت القذیال ھا ة ولكنّ دالل في المبنى یقولون تخاف من صورة الحیّ  إنّھوكان یقولون  یعني. ن ینتھي عمرهأ

ن في ولك .تلحد قد قُ أ رى مباشرةً ألم  نّھیمكن إل و الرعب مرتبطة بحاالت نفسیة معینة،ألة قضیة الخوف أمس . ھیديمثًال 
رجلھا  شظیة فيو .الفلسفة معلّمة يختي الصغیرة، ھیّ أجل صیبت رِ أُ ھلي، وأسكن بیت   على حيّ صار في قصف مثًال  مّرة

 أرواح.صیب في القصف، وما كان في أُ  مّرةكتر من أھلي أبیت ھا. صبعإوشظیة في 
 بالنبطیّة وقت اللّي كانت اسرائیل ھون؟]: بقیتوا 01:18:07ن.ر. [
 .ناكھلي ھأكان زوجي مسافر، و .ادة السیّ لى ضیعتنا كوثریّ إحوالي شھر  تقریبًا: وقت االجتیاح ذھبنا ]01:18:12د.ع. [

 نيأنّ  ن نذھبأحین دخل االسرائیلیون قبل  إنّھذكر أو .موجودین ااالسرائیلیین كانوبوجود بس  .د ورجعتوالفذھبت مع األ
 .الفوقا، على الطریق العام، بكیت نبطیّةفي ال رزّ علیھم األ بكیت، حین رأیت امرأة عجوز ترشّ 

 ]: ترّش على مین؟01:18:47ن.ر. [
 اإلسرائیلیین.: على ]01:18:48د.ع. [
 ]: لیھ؟01:18:49ن.ر. [
 .ةأّمیامرأة  .من القصف ان بیرتاحواآل إنّھفكروا عرفتي ا دخلوا : لمّ ]01:18:50د.ع. [
 ]: كان وقت في الفدائیة وھیك أشیا.01:18:56ن.ر. [
 طبًعاعني ی .سرائیل بتضربإو المقاومة الفلسطینیة ما كانت ألوال وجود الفلسطینیین إنّھ : كانوا یظنون ]01:18:58د.ع. [

ا حتمً  .ون الدخول في التفاصیلھذا من د األمر.تیح لھا أذا إاسرائیل وجدت لتحتل المنطقة كلھا  إنّھھذه المرأة لم تكن تعرف 
من  ا وال لحظة عنديطالقً إل لكن بالوقت نفسھ، ما قلّ  .خطاء ممیتةأفي اخطاء للمقاومة الفلسطینیة، إنّھ نا كنت كنت أُدرك أ

ان ي مكأو في أذا سمعت على التلفاز إن اآل حتّىنا أنسان، إي أنا أ .رغ والمبرّ مھما كان المسوّ یعني ا بدً أ .سرائیلالعداء إل
سرائیل إن الكرة االرضیة في رأیي منقسمة الى قسمین عندي اآل .كرھھأسرائیل یعني وال یقول فلسطین المحتلة إشخص یقول 
 .مر مفروغ منھأومن یعادي اسرائیل في القسم االخر، ھذا  .ھذا القسم .ومن معھا

المقاومة، واسرائیل عدو، أّول شي استقبلوھم، عطیتي ]: یعني بعدین صار في ھیدا اإلدراك عن أھّمیّة 01:20:09ن.ر. [
 مثل عن المرأة.

ھي اسرائیل، ما لو  إنّھامھا و یقولون قدّ أة بسیطة كانت تسمع أّمینا عطیت مثل عن امرأة، امرأة أ: ال ال، ]01:20:16د.ع. [
رف، لم تسمع ال ھي ال تع طبًعا .ا قصفناكنّ ن لبییقولوا لوال المخرّ  إنّھ .جيی التلفزیون االسرائیلي كان یّال إكان في تلفزیون 
و أي نساء ذا كان فإا و معیارً أا یعني ھذا لیس مقیاسً  .اسرائیل من الفرات الى النیل إنّھعد بلفور، وال تعرف ال وباسم بلفور و

 .مور بشكلھا السطحيو ال یعرفون، یعرفون األأ سنّ الرجال كبار في 
 ؟طیّب بّدي إرجع لقصة إنّھ لما فتّي مجال التعلیم، علّمتي بثانویّة الصبّاح .مظبوطمھھم ]: 01:20:53ن.ر. [0
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مت سنة قبل المدرسة النموذجیة، في المدرسة نا علّمت في البدایة كما قلت، في المدرسة النموذجیة، علّ أ: ]01:20:59د.ع. [
وكان في مدرسة نموذجیة تابعة للدار، نعطي  نبطیّةتح دار المعلمین في المت سنة ثم فُ علّ  .یلي اسمھا مدرسة لیلى نصار

 ____ب الدارمام طّال أدروس نموذجیة 
 --ورجعتيصیدا، بیعني أّول شي فتّي على دار المعلمین ____]: 01:20:21ن.ر. [
أت دوبعد ذلك دخلت، ب .خدت مع دار المعلمین درست بكالوریا وفلسفةأصیدا، ب بتدائیّة: دار المعلمین اال]01:21:23د.ع. [

عود أذھب الظھر الى بیروت وأسانس في بیروت كنت اللّیجازة، ، درست اإلبتدائیّةدّرس في المرحلة االأنا أو .التعلیمإّن 
ان، بالمباراة وكنت وقتھا السادسة في لبن الثانوّي.سانس، مباراة للتعلیم اللّیصیر في بعد یب --یت، عملنا مباراةأنھوحین . لیًال 
ا.اح كما ذكرت لك، وكانت ھذه المرحلة غنیة الصبّ  ثانویّة، علّمت ب.االصبّ  ثانویّةنت في وُعیّ    جّدً
 ]: كیف كیف صرتي مدیرة لثانویّة البنات؟01:22:07. [ن.ر

، الثانويّ بالتعلیم  نبطیّةمات من المعلّ  3كان في  .بنات ثانویّةبدھم یفتحوا  إنّھقالوا  84: ھو الحقیقة سنة ]01:22:09د.ع. [
ھ ، ولكن كان ملفھا قال كلجّدًاحدة كبیرة في السن، لم تكن كبیرة او .ن تكون مدیرةأدة ال ترید سیّ یعني  .واحدة، ما بدھا .4

انا  لثانوّي.ا، كبیرة في السن، لكن جدیدة كانت على التعلیم الثانويّ وواحدة جدیدة على التعلیم  كثیًرا.تقاریر طبیة، وتتغیب 
كمل الدكتوراه أن أستطع ألم  إیراننا حین عدت من أ .كون مدیرة، ما كنتأن أمري وعرضوا علّي من عتقریبًا  35كنت في 

 عنيی سرائیلي، وشبھ احتاللإالیسوعیة، وطال الوقت، وكان في قصف بسجلت یعني بتمھل،  تقریبًاحّضر أھناك، وكنت 
. دراسةھي كان القراءة ومتابعة الھي، توجّ ھیدا لم یكن توجّ  ھإنّ ، مع دارةفشعرت وقتھا قبلت باإل .االمناطق القریبة منّ  محتلة كلّ 
ا من الصمود في مرحلة، ي دورً دّ أؤن أممكن  ھوكأنّ  .ة، من ناحیةخاصّ  جمعیّةي فتحت ، كأنّ جمعیّةھي  إنّھ، كدارةقبلت باإل

بمرحلة  ،ا في ھذه المرحلةؤدي دورً أن أممكن  .و غیرھاأكبر، صمود أكلمات یعني عطیھ أن أرید أال  .ي دورؤدّ أن أممكن 
ت ن استلمأبعد  .سنتھا فتحوا بالجامعة اللبنانیة، مرحلة الدكتوراه دارة.فقبلت اإل 85-84 الصار بـ اللّيوھذا  .حتاللاإل
 .اكمالھإوعدت من دون  إیرانر لھا في حضّ أھا، عدّ أُ طروحة الدكتوراه التي كنت أرت، كانت نا كنت قد حضّ أ .شھر، فتحواأب

لت عدت سجّ  85ا، لكن حین بالعام رتھا لتكون كتابً رھا، حضّ حضّ أكنت و --ف ا.ا وعالمً ا وفقیھً أدیبً العاملي،  الّدینعن بھاء 
ي ن، عربالمقارَ  األدبھي نوع من  نّھإل ،كان یعرف الفارسیة نّھإل رواسانيالدكتوراه في الجامعة اللبنانیة مع الدكتور 

صف نتظر سنتین ونأن أزة، وكان یجب نجَ شبھ مُ  تقریبًاكانت  .طروحة الدكتوراهألت وسجّ  ھو كان یعرف الفارسیة .فارسي
، طةمتسلّ  إنّنينا كنت، أ إنّھو یُقال أھم كن أُتّ أ، لم دارةلى اإلإناقش، ھذا الذي جرى. بالنسبة ناقش، ألأو ثالث سنوات لكي أ
نظر، أ ائًمایعني دفكنت  --النساء والجمعیات النسائیة والمطالبة بالحقوق إنّھانخرطت، كما قلت  نّھنا إلأ .لیس كذلك األمرو، أ
ة ھمیأعن  أتحّدثصف، و دخل ساعة الى كلّ أا یًّ كنت یوم .ىولدخل الى الصفوف في المرحلة األأ دائًمارید من الفتیات، أ

ة متشددة، متشدد إنّنيي نوع یقولون ألك كنت ولذ .تعامل معھمأنا أو جمعیّة أنّھمتعاملت معھم كإنّھ كما قلت  .العلم، وكل ھذه
 أتحّدثوكنت  .من تتعلّ أم فیجب ن تتعلّ أرادت أذا إ إنّھو تلبس كذلك، اقول أیعني الفتاة التي تأتي بالكعب العالي  .ي معنىأب

وھي بدأت تعلم في  معلّمةتحكي لي صبیة االن  مّرةحیانا أ مثًال  زركّ أ، كنت أتحّدثكنت  .مامھمأعن الحرائر والجواري 
 نّھ كنّاع المسابقات علیھن، وإلوزّ عطاني االستاذ الریاضات المسابقات ألأكانت ھي طالبة في الصف الماتیالم،  إنّھالجامعة، 

 [Kleenex] سكلى الصف، فوجدت في الصف كلینإالمسابقات وصعدت  خذتُ أف .قاتعالمتھن متفوّ  11تلمیذة، والـ  11
 ة وھي ما بتعرفو عالمة ذرّ أو مھندسة أذا صارت الوحدة منكن طبیبة إ وقلت لھنّ  .ارضً ألمسابقات وساخ فرمیت اوبعض األ

ت نا كنأ ھیدي .رضعلى األ او الحیوانات بزتّ ّال إا، ما في ا لم تفعل شیئً إنّھھا كتمعنا األرضما الزم ترمي وسخ على  إنّھ
بقي  األمرن ھذا ھي تھتم بنظافة المحیط حیث تسكن، أل إنّھلي، قالت  يرتني بھذا الموضوع، وھیّ ناسیة الحدث لكن ھي ذكّ 

ذا إھا بیتبن تدرس لوحدھا أو خارج المدرسة، ممكن أن كانت بمدرسة إ .قةقة متفوّ المتفوّ  .، الدرسأكثرز ركّ أكنت  .في ذھنھا
، لثانویّةاا، وھي ال تزال قبل المرحلة فتاة ُخطبت باكرً  إنّھذا عرفت إكنت أُرسل یعني یة، كثرلكن بالنسبة لأل .عندھا میل

ور، مھذه األ بكلّ  شخصیًّانا أ ھتمّ أى كنت ولیعني بالمرحلة األ .بعد ذلك مللت .سنوات 6-5 ألّولحادثھن أھل ورسل وراء األأ
سمعت الناظرة تناقش  مّرة .عطي مثلأ، مّرةً تتني أنا أ .ھاتمّ أللة بالنسبة خاصّ  ،نوع من مضیعة الوقت إنّھبعد ذلك وجدت 

جاءت السیدة لتأخذ  .زواجاللي أجّ  إنّھلي، تقول لھا جّ أ إنّھناظرة، سمعت صوت الناظرة وھي وسیدة تتحدث تقول لھا  . امرأة
 نّھإخذ ابنتھا، قالت لھا أتت لتأال  ؟".فادة المدرسیةاإلن لماذا اآل" إنّھفادة من في منتصف العام الدراسي، قالت لھا إالبنتھا 

 ".افر؟بدھا تس ھلّق يھاالبنت في المدرسة لنھایة العام الدراسي، ھیّ  يخلّ " إنّھقالت لھا  ".ركاأمیھي خطبت، في عریس على "
عم و الثانوّي.ب خر صفّ آ .الفلسفة كانت بصفّ  ي، ھیّ ال" لتنھي صفّ "قالتلھا  ".خر السنةآ، بس بھلّقال مش "قالتلھا 

قلتلھا  ".یسھلھ للعرأ أل"قالتلھا  ".بدھا تجي؟ ھلّقالعریس قلھا  يھوّ  أل"فقالتلھا،  .الحدیثسمع بوقفت عم  أنایتناقشوا، قمت 
بع اذا استطاعت ھناك بتّ إ ثانویّة.ركا ومعھا شھادة أمیبتسافر على  ھلّقلتنھي العام الدراسي، فإنّھ  ولھنشارطوھن، قول"نا أ

 إنّھ و شيأو تعمل أن تتابع دراستھا، أر فیما بعد یمكن تضطّ  إنّھصبحت أحداث كثیرة أذا ما استطاعت یمكن في إدراستھا و
الشرط السخیف، منشان ھل، منشان ھل الموضوع  شوبدنا نشارطھم كیف بدنا نشارطھم منشان ھل "فقالت  ".بحاجة إلھا
، متابعة ھذا الشرط بنظرھا نّھإطالما "على المرأة، بس قلت للناظرة،  ت، قلتلھا للناظرة، ما التفتإنّھفقلتلھا بما  ؟؟".السخیف

على  نصف تیاب البسةیعني تیة، آفھذا نموذج، ھذه امرأة امرأة كانت  ".وبنتھا يالسنة الدراسیة، شرط سخیف، فال تروح ھیّ 
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ھي  للّيام إأم، ھذه ااإل بالثانویّة.بدھا، السیدة صبیة، ھي السیدة ممكن تكون تلمیذة كانت  اللّيالمدرسة، بمعنى ھذه السیدة 
عام خر التبقى البنت آل إنّھالعریس  أھلذا طلبت من إ ، إنّھعبدة إنّھشبھ عاریة كانت اتیة الى المدرسة، وبنتھا اعتبرت 

قصد أالعلم بالمعنى الحقیقي وال  .ر المرأةبس العلم بحرّ  إنّھعید القول، أُ فقط،  قول لكِ أفھذا نموذج  .الدراسي ھذا شرط سخیف
 .، الحقوققلّ العلم، تعرف على األ أل .ي الى العمل الماديیؤدّ  كمان بس إنّھبالعلم، 
 ينتإما كانت تعجبك او  ؟ األشیا لماا جیتي على الثانویّةاالشیاء اللّي ما كانت تعجبك فیھا لمّ  ي]: شو ھیّ 01:30:18ن.ر. [

 ؟و السلوكیات العامة، القوانین العامةأساھمتي بالتغییر فیھا، من خالل اإلدارة 
جبنا استاذ، ما في اي شيء من  مّرةما في  .ناضلت طبًعابالقوانین، أو  كثیًرارت رت غیّ ي غیّ نّ إعي أّ : ال ا]01:30:31[د.ع.

 دائًما الموجودة سیاسیّةاب والقوى الوالنوّ  طیعني االرتبا إنّھ عن فضًال  .االمور تأتي یعني ما كان بسھولة كلّ  .دون مطالبة
بسبب  لثانویّةانا ومدیرة في أ .يما بتلبّ  ينتإخالقیة وأبتطلب طلبات غیر قانونیة وغیر  دائًما ھنّ بتحارب بشكل غیر مباشر، إل

 نّھإل 20 إنّھسنة لتفرغت بقول  19نا أ ضلّیت .سنة 15نا كنت برتبة بروفیسور أغت بالجامعة ونا ما تفرّ أ، الثانویّة إدارة
ما إلھ مش خاضع  --غ ما كان خاضع، وال، خاضع لـالتفرّ  نّھما تفرغت بالجامعة إل .أحسن [chiffre rond] ھیدا ال عشرین

كانت تطلب  للّيإ يو تعمل ھیّ أغ و تفرّ أتساعد  يممكن ھیّ  اللّيالقوى  نّھإل الثانویّةبسبب  الثانویّة.كادیمي بسبب للمستوى األ
بالتسعینات یعني  .لى فئة معینة من الناسإو تنتمي أ ذا كان بیھاإ، ممكن 35 لبنت یمكن تكون مجمعة فادات مثًال إمني 

ا فادة، علمً إا عملیُ  يلیِّ إلینا، إ، كان یُطلب بكفّرمان يھیّ  إنتي إنّھكانوا ما تنسي  اللّيرة، النواب فادات مزوّ إمعروف، كان بدھم 
ا في سنة، م .الطالبات كانت مكررة دائًماولكن  .ھذه المسألة صعبة إنّھھلي ویعرفون أناس یعرفون یعرفونني ویعرفون ال إنّھ

ك كان الشبا إنّھغیّر الشھادة وقول  إنّھانسرقت المدرسة وطلبوا مني  مّرة حتّى، سیاسیّیننا وحدا من الأت صطدمعملیا ما ا
 .بمعنىیعني ة، امیّ فاتوا الحر حتّىمفتوح ل

 ]: یعني كنتي ھیك توقف األشیا بوجھك؟01:32:31[ن.ر.
اجبة الح يم عباس ھیّ أغي، م عباس في الجامعة راح تتفرّ إغت ذا تفرّ إي ي الناظر العام، قلّ لّ یومھا قیومھا : ]01:32:33[ د.ع.
من الكتب  تیتأنا أ .ت معروفةشخصیًّاي معروفین، ھنّ  .بدًال یعني خالقي أ، درس نّھفعملتلھم درس دیني إل الثانویّة.في  اللّي

لكن فیما بعد  .و ما زادأفتھا ألّ  اللّيكان زاد عدد الكتب  إنّھ دارةلوال اإل إنّھقول أنة كنت بمرحلة معیّ  --دارة، اإلدارةالى اإل
حین  یعني .نا كنت بقیت، دخلت على التعلیم الجامعيألھ وظیفة، وظیفة یمكن  كونی بّال إما في شي منعملھ بالحیاة  إنّھدركت أ

ھا، لو بھل مرحلة كلّ . غتتفرّ  حتّىسنة ل 20رت بدأت التعلیم الجامعي، وتأخّ حین  .40دخلت الجامعة، دخلت وكان عمري 
ید ھذه التجربة، كنت فقدت ھذه التجربة، تجربة معایشة الناس، أكو غیر ذلك، بس یمكن أ أكترنا كتب أفت لّ أیمكن إنّھ كنت 

 .عن قرب سیاسیّینة الناس، معایشة، معرفة المعایشة عامّ 
مدیرة، فكنّا ھیك نحسب حساب، ألف حساب،  بتذّكر وقت كنتي بالثانویّة ومنعرف إنّھ دالل عباس جایة]: 01:33:46[ ن.ر.
 نضباط____إإنّھ 
  __ألنّھ___: ]01:33:57[ د.ع.
]: ___حتّى المعلّمات كانوا ھیك، برأیك في فرق بین الطالبات ھیدیك اإلیّام وھلّق؟ یعني إنتي درستي 01:33:58[ ن.ر.

 أكید في تغیّر. 85 بدیتي بـال
 دارة.باإل 85: بـ ]01:34:10[ د.ع.
 ]: باإلدارة تغیّرت تغیّر شي [غیر واضح] إذا فینا نقول؟00:08:36[ ن.ر.
لغة  ذةأستانا كأدّرس، أا، حین كنت قول لك شیئً البرامج أل أّوال األفضل.مش  ،دنىلى األإر المستوى : تغیّ ]01:34:17[ د.ع.

ن درسوا فیھ لّيالصبحت ھنا في ھذه المكتبة، الكتب أبالسبعینات،  الثانویّةبالمرحلة  أنا درستھا اللّيالبرامج  .دابھاآعربیة و
ختزلة م الثانویّةالبرامج اآلن برامج المرحلة  .لوا البرامجسھّ  نتو جیلكن مثالً إلوا فیما سھّ  ألنّھ مراجع الثانویّةفي المرحلة 

ن بعاد ھذا الجیل عھنالك خطة غیر مباشرة إل إنّھك .یةاألدببالمواد في  .ا مثیرة لالشمئزازحیانً ألى درجة مثیرة إمختصرة 
كنا  اللّي درّستھا لنفترض مادة ة مثًال نا مادّ أیعني  .ا اختصار المناھج الجامعةیضً أومن ناحیة تانیة  .ھذا من ناحیة .التراث

ا والفصل سبوعیًّ أة نفسھا بفصل بساعتین صبحت المادّ أا، سبوعیًّ أربع ساعات أو أندرّسھا في الجامعة سنة كاملة، ساعتین 
ال  بنفسھم، والطّال أیدرسون ویبحثون على ھم ب الطّال یمكن  إنّھساس أعلى  .متحاناتخره لإلآوب أّولھ شھرین روح منّ یب

نا نجح أماني قول بزأاآلن  تّىح أفضل.المستوى  ،فضلأر لیصبح ن یتطوّ أ من ى بدًال المستوى تدنّ  اذً إف .یبحثون وال یدرسون
. المستوى ھو نفسھ ناآل حتّى .حدأقبلنا كتبوا لم ینجح  اللّيا درسنا بالثقافة العامة في السنة ھا لمّ كلّ إنّھ واحد بالفلسفة بالسنة 

ھا والشھادات كلّ لوا الشھادات صار عدد حملة الشھادات، ال یستوعب البلد ھذه الشھادات سھّ  نّھلكن زاد عدد حملة الشھادات إل
ى من انخفاض المستو نّھإل رسمیّةبالجامعات الیعني  حتّى أّوًال د الجامعات لتعدّ  ھ"من قریب"ة یھا بالعامّ ممكن نسمّ  ھمن قریب

زمانكن نجح كان ب اللّيا، متل درجتھ جید جیدًّ  اللّين حد، اآلأمدرسة لم ینجح الفیھ، یالبرمثًال خدي نموذج  .سھلأالناحیة صار 
لم یدخل  ھة كأنمتوّسطو بالمرحلة الأ الثانویّةالمرحلة بن كان إن الذي ینجح من دون درجة واآل .تو ینجح من دون درجةان

ك شھادات ولذل ةجیال حاملاأل صیر كلّ یلوا االمتحانات وبموا المناھج وسھّ لوا االمتحانات قزّ ھو الراسب، یعني سھّ  .المدرسة
حمل أنا أ، ھیك ي جامعةأجازة من إجازة، ھو یحمل إھو یحمل  إنّھ یعني یقول الشاب مثًال  .ي عملأال تقوم بأي ال تعمل، 
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 حاملین اللّيكل  --و ما بشتغلأما بشتغل عامل،  إنّھ .جازة بھیدا االختصاصإو أجازة بھیدا االختصاص إجازة ما بعرف إ
جنبیة العمالة اال إنّھل ما بیشتغلوھا، وبضلھن یحكوا عماأففي  .بدھم عمل معین إنّھ . لنفترضفوا مثًال جازات بدھم یتوظّ إ

 .جنبیةوغیر األ
 --طیّب ما ھّوي حّق التعلیم للجمیع]: 01:37:35[ ن.ر. 
لھا مستوى إن مدارس وجامعات ومش مدارس خاصة ویكون ن تؤمّ أالتعلیم للجمیع، الدولة یجب  : حقّ ]01:37:36[  د.ع. 
، مش دولة، كما قلت ّولھي الدولة من األ نّھإلو .ودكاكین جامعات .فاتحة الباب، یعني فاتحین دكاكین مدارس يھیّ  .زمتمیّ 
 .الرعایا ا لكلّ مًّ أُ ب سیئة ولیست أا زوجة إنّھب، كأخالة، زوجة  يم ھیّ أمش  إنّھ

مة كانت معلّ  يم المرأة وھیّ تقدّ  جمعیّةكانت الرئیسة السابقة ل ي]: استعنتي بسلمى علي احمد اللّي ھیّ 01:38:08[ ن.ر.
 و؟  [etiquette]كمان لحتّى تعلم الفتیات اإلتیكیت

ا درست فیھا ولمّ  اللّية متوّسطفي المدرسة ال معلّمةحمد كانت ھي أحمد، سلمى علي أنا سلمى علي أ ]:01:38:20[ د.ع.
مدرسة، ب الدار وللنشطة لطّال أوكانت تقوم ب .ایضً أ ھيَ  تحین انتقلت الى المدرسة النموذجیة التابعة لدار المعلمین انتقلَ 

ا كانت كانوا مّ ل .نا عضو فیھاأكنت  اللّيم المرأة وكانت رئیسة تقدُّ  .نشطةأة واجتماعیة، یّ نشطة فنّ لھیّي أ، بتدائیّةبالمدرسة اال
 نقلكِ أن أ فما رأیكِ  .خاصة جمعیّة، جمعیّة نا صار عنديأ إنّھجتماعات، قلتلھم، قلتلھم إوعنا  جمعیّةتركتي الإنّھ عم یسألوني 

مھم یعني تحكي عن دور المرأة االجتماعي، عن ا، تعلّ سبوعیًّ أ صفّ  وساعة لكلّ  الثانویّةلى إنتدبة تأتي مُ  ھنّ إ، الثانویّةلى إ
 ا وافقوا.م یعني. ترجع إنّھاو ثالث سنوات وبعدین طلبوا أ ت سنتینضلّ  .نا ابتكرتھ مش موجود بالمنھاجأھیدا شي  ،یعني
وا و ما اھتمّ أة، ما عجبتھم الفكر ،قلتلھم ؟غلیھاشو بتشَ  الثانويّ سألوا، سألوني بالتعلیم  ما بعرف ، في البدایة، نقلتھا،ّولباأل

مور لھا عالقة بالعمل االجتماعي، لھا عالقة بدورھا األ تصبح كلّ  أنكیف یمكن  إنّھ، لكن كان دور مھمّ  .مش درس إنّھفیھا، 
یما و غیره، فأعن النظافة مثًال نا أولھ أقیعني ما كنت  .، لھا عالقة بدورھا كمواطنة بالمجتمع شو ممكن یكون دورھاكأمّ ي ھیّ 

مور كتیرة أرت بر، فكّ ن كنت فكِّ إحمد، ألكن كان دور سلمى علي  .مسؤولة المكتبةبھذا سیدة زینب مقلد، وقامت، ال تبنّتھُ بعد 
ات معمل غرفة، نوع من الحضانة للمعلّ أ إنّھرت ما نقلنا كنت فكّ  أّولنا أ .، من الوزارةفي موافقة مثًال فیھا ابتكار بس ما كان 

ھن ي المعلمات بدممنوع، إذا عملنا حضانة ھنّ  نّھإلیعني وافقوا، یما وافقوا بالوزارة، ما ب .یعني حضانة أطفال.عندھن  إللّي
احیة، ي نأمن یعني المسألة منیحة، منیحة  يدفع، ھیّ  ولإي شي أ .عوا مصاريد وبدھن یدفّوالبدنا نستأجر سیدة لترعى األ

 حدىإمسموح  إنّھبس كانت جیدة القصة لو  --ال لكن قضیة .ي قرش خارج، ممنوع الجبایةأ، مثًال  ممنوع جبایة قرش إنّھ
 ال نةنا ابتكرتھا ھیدي القصة سأتقدمة في، بالدول المأنا عرف أفیما بعد، قبل ما  نّھطفال، إلى رعایة األالعامالت یعني تتولّ 

ا یكون الطفل موجود، ما كان في لمّ  یعني كون في حضانة،یماكن كتیرة بمكان العمل بأوهللا في ب إنّھوبعدین عرفت  84
ذكر في أ، ليإت یمكن، سّجلِ  إنّھذكر أرھا یعني تذكّ أة ممكن ایجابیّ  الثانویّةنا بأمور أمور، في أفي  نبطیّة.حضانات كتیر بال

نا شھادة، ییدأفیھ فتسّجل، ال نعرف المستوى، ما في بین یمتحانات براحدى السنوات ما كان في امتحانات بریفیھ، فما ما في إ
ما في امتحان دخول، بس عملت امتحان دخول  يفعملت امتحان دخول، ھوّ  .طالقیعني ال نعرف مستوى التلمیذات على اإل

، الثانويّ ني بالتعلیم فسألو .حسن، لنمیزھمأ نوضعھ اللّيز بین نمیّ  حتّىل تقریبًاالمواد  بكلّ  .فرنسيبالریاضیات وبالعربي وبال
وقتھا،  فسألوني .بحسب العالمات—على حسبنا وضعت بالصفوف أ، كمان رسمیّةبعدھا صار في امتحانات  اللّيالسنة إنھ 
وقتھا  .یحةعالماتھم من إللّيزین، ین متمیّ صفّ  ت مثالً زِ ي، میَّ ینا رأأ، صاروا ھوھلّق ھ قلتلّ  .موا مع بعضھمذ بیتعلّ میأل التال إنّھ

خدتھ، كان أ اللّيالموقف الشي  ينا رأیأال  لھ إنّھفقلت .حوا كل العالم یعنينجحوا كل العالم بالبریفیھ، من وقتھا بدیت ینجّ 
موا من یتعلّ صحیح ب إنّھنا بدافع عنھ بمعنى أعملتھ  إللّيدبیر الت یعني نا القرار أ، قلتلھ أليوھوّ  .ما لى حدٍّ إف المفتش متخلّ 
حاضر، عالمھم قراءة دب عربي، ما عاد في وقت نعلّ أموا عم یتعلّ  ھلّق، ما عاد، الثانویّةبالمرحلة  اصارو ھلّق بعضھم، أل

وا في بنات معھن بریفیھ وما بیعرف .مھم كیف بدھن یحسبواات، نعلّ یوال ریاض .مھم قراءةدب فرنسي، ما وفي وقت نعلّ أوال 
قت ع من وع الوقت على الضعاف، وبدو یضیّ ستاذ بیصیر بدو یضیّ األ —عوا وقتفھو بضیّ  .مع بعضھم 2و 2یجمعوا 

 األمور.یدي حول ھ كان في خالف بیني وبین التفتیشیعني  إنّھ حتّى .یتعلى رأیي، وما ردّ  ضلّیت، وانحن فإًذا .قاتالمتفوّ 
، الثانويّ مدیر التعلیم  يد الحاج، ھوّ ستاذ محمّ ا كان األبس لمّ  .ي مش موجودة بالنصّ اھ إنّھراھا أنا ا، یعني مور جزئیةأ

ستاذ خالد عبد اسمھ األ الثانويّ ، المسؤول القانوني بالتعلیم الثانويّ كان بالتعلیم  إیاه.ي بدّ  إللّيعمل أوكان معجب بآرائي كنت 
 مین، لّ نا وبدار المعأكان یعرفني  إنّھ بیعرف يعنده بحث وھوّ  ةمین كنت عاملستاذي بدار المعلّ أكان  الصمد، خالد عبد الصمد

ماتیالم وراھا،  عملأما قدرت  نّھفلسفة إل. جت ومعي بكالوریا علمي وفلسفةتخرّ  إللّيدة وحیالطالبة بین الصبیان والبنات الو
احسبیھا  لثانويّ امدیر التعلیم  لّيي، وقعنّ  ھ، حكالالثانويّ ھ لمدیر التعلیم قلّ  يوكان قایل، یعني ھوّ  .وبیعرف مستوایي التعلیميّ 

ني وبین كان في خالفات بی دائًما دائًما .ا صار في وساطاترت وصار فیھ، لمّ لكن بعد قلیل تغیّ  .بھالمعنىیعني ك، مدرسة بیّ 
ا لـ، كنّ  موابالخارج، قدّ  إللّي "بانادیة الشّ "اسمھا  إللّي معلّمةرت اآلن ھذه ال، تذكّ سیاسیّینحكي عن الأكنت عم  سیاسیّین.ال

كانت  ، بس ھیديالثانویّةیجة وحدة كانت خرّ  .نسة وقتھا ال بعرفھا وال بتعرفنيفھذه كانت اآل .اتبحاجة لكم ساعة طبیعیّ 
نھا، یعیّ  هھیدي عن التانیة بدّ  إنّھا، قال تابع لحدا سیاسیًّ  إللّيو الموظف أفبالوزارة،  .وسط يكیورة وھیدى بالدّ ولطالعة األ

نا، واحد أ ول ّميیا ع قلت .لفالن إنّھما حدا عنده، قال  الثانویّة.ى طالعة بولھیدي األ ألنا أھ قلتلّ  بّده یجیبھا عالثّانویّة. ،الثانویّةب
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ى ولنا بترك األأ إنّھ ھیدي بتقول. اا وشرعً خالقیًّ أ، مسؤولیة الثانویّةا عن خالقیًّ أ، ومسؤولة الثانویّةنا مدیرة أعنده عقل، 
ن اآلنا برتاح، وأ ا.خرین یرتاحوي نام مرتاحة، مش اآلنا بدّ أنا الزم نام وراسي مرتاح، أخالقیات، أ ابأیَ  ابأیّ  ؟وبجیب الوسط

ن كذلك، لكغي في الجامعة ورت تفرّ خّ أ األمور.تني ببعض خرّ أو أكانت جزء منھا معاناة  الثانویّةصحیح مرحلة  إنّھقول، أ
 نا بقیت عشرینأ إنّھالناس بتعرف  كلّ  میلة حدا، بس كلّ غ بالجامعة ومن دون جْ تفرّ أنا أ إنّھ أّوًال  .الناحیة ھلمن  مھّمةكانت 

م كان جید بس بوقتھا كنت ع إنّھدركت أن مر، اآلیعني أوھیدا  .وقفتھا إللّيوبسبب المواقف  دارةغت بسبب اإلسنة ما تفرّ 
 .عاني
    ]: عم تعاني.01:46:08[ن.ر.
نا بقول كل شي انعمل، أ ؟ھیعلى شي عملت يسأل، ندمتاحیانا أُ  دائًماُسئلت  إنّھنسیت المعاناة  ھلّق: بس ]01:46:09[ د.ع.

 إنّھ .ھاصوبیخلّ  مّرةعیشھا یخلص الحیاة ب .تانیة مّرةي عود تانیة، ال ما بدّ  مّرةالواحد، لو عدت  إنّھنعمل، بمعنى كان الزم یِ 
مكن ا یحیانً أیمكن  .طالقي شي على اإلأوال ندمانة على  .یھدّ ؤما ب .ال. تانیة مّرةیھ دّ ؤیھ، بعود بیرجع یدّ ؤأ ھذا دور علیھ ب

 كثرألو كنت  إنّھقول أقول مش ندمانة، بس بو شي بسبب ھیك أ سیاسیّینصار في خالف مع حدا من ال إنّھنة بمرحلة معیّ 
 ___ة في النقاش یعني بمعنىحدّ  قلّ أ، أكثرة مش دّ حِ  قلّ أا عفوً  قلّ أ، حدةًّ 

 .ةرَ مسایَ ____]: 01:46:55[ ن.ر.
مور أن ویفرضو الّدینبھؤالء الذین یتظاھرون ب األمرحین یتعلق  نا شخصیتي، خاصةً أ، بمعنى ھیك إیھ: ]01:46:56[ د.ع.

 ___ال__ و الكذب بسیطة یعني ھیداأالقول  إنّھ الثانویّة.سرقوا  إللّيبالنسبة لتغییر الشھادة عن  إنّھ كما قلتیعني 
 ]: رجعتوا عرفتوھم للّي سرقوا الثانویّة وقتھا؟01:47:20[ ن.ر.
 .ھل الوالدأ، مش سیاسیّینسألوني مسؤولین، مسؤولین  اجوإ إللّيي الوالد یمكن سافروا بس : ھنّ ]01:47:23[ د.ع. 
 قتي بجمعیات نسائیة وبعدین لّما صرتي مدیرة المدرسة؟بّدي اسألك قلتیلي إلتحبس كان ]: 01:47:37[ ن.ر. 
لمرأة ما م اتقدّ  . یعني جمعیّةم المرأة، لجنة حقوق المرأةتقدّ  وبذكر لجمعیّة جمعیات النسائیةال: التحقت ب]01:47:43[ د.ع. 

 االنشطة االجتماعیة والمظاھراتلجنة حقوق المرأة بكل ببس . حزاببمعنى كان فیھا من كل األیعني ي طابع حزبي، أكان لھا 
 .بدك ایاه كلھ شاركت فیھ اللّيو

 ]: كیف بتنظري لموضوع حقوق المرأة والنسویات وھول القصص؟01:48:08[ن.ر. 
ك لكون ھنان یأیجب  طبًعا .ف متل لبنان بالحقوقطالبت ببلد متخلّ  اللّيا ما فینا ننكر دور الجمعیات : حتمً ]01:48:15[ د.ع.

ن القضائیة، ما الشؤو یديى شؤون كل ھبیتولّ  ية كان ھوّ یّ بس لو لبنان غیر لبنان، یعني لو لبنان دولة حقیق .بالحقوقمطالبة 
ون ھذه ولّ ا الذین یتیضً أدون استثناء من الطوائف  بكلّ  إنّھوبالطوائف منعرف یعني  .بتبقى لمجالس، للـ، یعني للطوائف

 ییییيیْ ، أَ موظف تابع الّدینبس یصیر رجل . ي ناس موظفین بالدولةھنّ  .يمین ھنّ القضایا قضایا الزواج والطالق وغیرھا 
وھن رجل مش علماء كلھن بسمّ  إنّھي بما م، بس ھنّ م، مفروض یكون عالِ ي عالِ أ . كلمة رجل دین غلطصًال أ رجل دین، ھوّ 

العلماء من  العلماء وشرّ  احبَ ن صَ ھودي خیر الملوك مَ یعني  .او یتقاضى راتبً أي رجل دین تابع لرجل سیاسي، أدین، 
ب كراكِ  ب الملوكصاحِ  وغیره، البھائي الّشیخیعني في مثل، مذكور عندي بكتاب  .ھیدا باختصار ھیك رأیي .صاحب الملوك

ي یّ ھ طبًعا حوال الشخصیة،بالنسبة لأل .ذا وقع عن ضھره فریستھإصیر یب يبینما ھوّ  .ذا ھو فریستھإفرسھ ف أنّھسد، یظن األ
افة، والحدیث عنھا طویل ل شخصیة متخلّ احوأ  .الكلمة معنى ین بكلّ مور تقلیدیّ الذین یتولون ھذه األ نّھفة قلت إل، متخلّ جّدً

ر قة بمواضیع دینیّة، صدتك األدبیة أغلبھا متعلّ اھیّي دراس .ة]: عن مرحلة التدریس في الجامعة اللبنانیّ 01:50:16[ ن.ر.
 ---اإلسالم

 _____نا بالصدفة سمعتأصادف،  يھوّ  أل :]01:50:24[ د.ع.
 ة؟مرتبطة بالثورة اإلیرانیّ  ]: حتّى ترجماتك عن الفارسیة ھيَ 01:50:27[ ن.ر.
  ____العاملي الّدینطروحتي الدكتوراه عن بھاء أ أّوًال  أنا أّوًال  أل .: عن الفارسیةّ ]01:50:32[ د.ع.
 ]: إنتي درستي أدب فارسي أو بس لغة؟01:50:40[ ن.ر.
 ھدرست اللّيالعاملي،  الّدینموضوع الدكتوراه كان عن بھاء  ه.نا درست لغة، بس موضوعي الدكتوراأ: ]01:50:43[ د.ع.
ھذا فھمي  .ادً ا باللغتین العربیة والفارسیة، وكان فقیھا مجدِّ ا وشاعرً باللغتین العربیة والفارسیة، ناثرً  أدیب يھوّ  باللغتین اأدیبً 

عام،  400 من ما كان یقولھ مثًال  ذا قرأتِ إسنة،  400الفھم ھو كان من  .بھذا المعنى إیرانى إل ةرتني السفرللدین بدأ، قلت غیّ 
 اا وكان عالم ریاضیات ومھندسً دً كان فقیھا مجدِّ  .لیھإمتخلفة بالنسبة  إنّھات الموجودة في ھذا الزمن، ھذه اللفّ  كلّ  نّ أتجدین 

ذا لذلك جاء ھ. وره كتابحضّ أكنت  نّھا لم تكن مطلوبة بالدكتوراه، إلإنّھنواحي، مع نا درست كل ھذه الأو .في الوقت نفسھ
عني یلتحضیره كتاب  ّولي باألاستغرقت منّ  إللّيدراسة، ھذه الدراسة  إًذا .مكانل قدر اإلزختأن أت اولح إنّھا مع الكتاب كبیرً 

فصل قرأ فقط الأیعني ال  .ھه كلّ ؤقرأا كتابً  مسكتُ أ نْ إ إنّنيیعرفون  ي، والكلّ نا معروف عنّ أسنوات وّسعت مداركي و 8حوالي 
وعرفت الصراع العثماني الصفوي،  .المصادر والمراجع كانت بالعربیة وبالفارسیةإنّھ ا وحتمً  .حتاجھأو الذي أق المتعلّ 

حة مستقلة، كما قال الدكتور طروأ يالعاملي، ھوّ  الّدینبواب بھاء أكل باب من یعني  .الصراع المذھبي من خالل ھذه الدراسة
وھكذا قال  .طروحة واحدةأطاریح في أا إنّھقال  . یعنيطروحةناقشت األ إللّيیعني من اللجنة  .سامة العانوتي وھو یناقشأ
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 نّھھذه سببھا، إل الّدینقة بلذلك معرفتي المعمّ و .تخصص يھوّ  ھ، كل موضوع من المواضیع كان كأنّ الخازن ولیمالدكتور 
ساس في كنت على مھلي وكان في قصف وكان في ضرب، على األ .رن بینھ وبین غیرهأقا ا ولیس فقط عنھ، والھیًّ قرأت فق

موضوع ال عالقة لھ  يّ ألغي أن أطروحة دكتوراه من جدید في لبنان، ألتھ عدت كشأ حین سجّ أالبدایة كتاب ولذلك لم 
بدأت بترجمة ترجمة النصوص التاریخیة  ّولكتاب ترجمتھ، باأل أّولترجمت،  مّرة أّولبالترجمة،  بدأتُ  .ھذا .طروحةباأل

كتاب  ّولأبعد منھا  .طروحة الدكتوراهثاره بالعربیة وبالفارسیة، ألآھو  اللّيالبھائي،  الّشیخو من آثار ألھا، إنا بحاجة أالتي 
ھو  .لفأریعني القط وا ]االسم بالفارسیةتذكر —غیر واضح[اسمھ باللغة الفارسیة ن والنفاق، ھو ترجمتھ كتاب اسمھ التدیّ 

ھ فیما بعد نشرتھ، وترجمت .فیما بعد سأترجمھ إلنھ  وقلتطروحة وقلت قلیًال ینتقد فیھ ینتقد في ھذا الكتاب، ھذا تحدثت عنھ باأل
نا أ نیّة.دیتي ن تكون دراسألم یكن المقصود یعني البھائي،  الّشیخمرتبط ب نّھإل .كتاب أّولس، ھذا كان یّ نشره ریاض الرّ 

ھاء اسم ببوالسماع  إیرانالذھاب الى  إنّھندلسي، أدب أالجامعة الیسوعیة بلة جّ سَ كنت مُ  .ندلسالماجستیر عن المرأة في األ
 سس، شركة ریاض الریّ كما قلت بریاض الریّ  ّولفالكتاب األ .تابع ھذه الدراسةأن أت قرار ذخأالعاملي بالصدفة و الّدین

نشروه واقترحوا إنّھ نسمیھ، نغیّر القط والفأر ونسّمیھ التدیّن والنفاق، ھّوي بیحكي عن، ھّوي الّشیخ البھائي، والنشر. للطباعة 
كل شي بشعره الفارسي ھنا ُمبّسط، على طریقة كلیلة ودمنة. القط بمثّل رجل الّدین المحتال، والفأر بمثّل المتصوف كمان 

َف، َمن تفقّھَ ولم یتصوْف فَقََد تفقّھَھُ". یعني إذا غلب الظاھر على الباطن. یعني ، إلنّھ ھو عنده مبدأ بیقول "مَ لطرائقيا ن تَصوَّ
ھیدا انا تعلّمت منھ قصة الظاھر والباطن، عن الظاھر والباطن. "ومن تصوف ولم یتفقھ فقد تزندق، ومن جمع بینھما فقد 

 خارج أعطى صدى. بعد منھا ترجمت القبض والبسط للفیلسوفتحقق". وكان أعطى كتیر وقتھا ھذا الكتاب بالعالم العربي وبال
اإلیراني الدكتور عبد الكریم سروج، فیكي تعرفي كمان أھمیة ھذا الكتاب، كان مشھور، یعني باكًرا بعدنا بالتسعینات عم 

بھي الّدین یّة. إنّھ یعني، ھیدا انتنحكي، أھمیة ھذا الكتاب أو أھّمیتھ إنّھ بیحكي عن التمییز، بمیّز بین الّدین وبین المعرفة الّدین
شيء، الّدین مقّدس، النصوص الّدینیّة المقّدسة بس فھمھا غیر مقّدس. یعني ما یقولھ الفقھاء او الُشّراح غیر مقّدس. وكذا. 
ھ نّ وفي كتاب تاني، الكتاب إللّي صدر عن دار الساقي، كتاب "رفسنجاني: حیاتي". ھیدا أنا وافقت وقتھا على ترجمتھ إل

بیحكي عن التّحضیرات للثورة من سنة الستّینات، إلنّھ بالنسبة للعرب، بفّكروا إنّھ وهللا ُرفِعت شعار تحریر فلسطین بعد نجاح 
، وھني إللّي كانوا عم یحّضروا للثورة، كانوا مالَحقین. 62الثّورة اإلسالمیّة. ھنّي بسبب شعار تحریر فلسطین من سنة ال 

كتر. وعشت أحداث الثورة اإلسالمیّة، یعني عشت ھیدي األحداث إللّي كانت ثورة مختلفة. بعد بالتاریخ أنا فلسطین بتھمني أ
أساًسا، ما صار ثورة متلھا. وعلى فكرة ممكن أنا استطرد یعني لحتّى ما یكون وال یُظَّن إنّھ أنا من منطًلق، من أي منطلق 

بعد  نا ذھبتأبعطي ھذا المثل،  نا بالحجّ أ . یعنينا مع الثوراتأ إیران.ة في یّ سالمما لھ عالقة بالثورة اإل اخر. إنّھ انا أترجم
ھم، عرفأمع مجموعة یعني ال  لى الحجّ إسافر أن أكون، أن أنا طلبت أ .لحاجّ إلى ابعدھا، مع مجموعة  إللّيغیاب ابني بالسنة 

 للّيإین من كانوا من فنزویال، لبنانیّ  .مارالحَ ، في یوم بدنا نروح على إحدى ، ھناك بالباص، كان فيفالمھمّ  .كان قصدي
كان في انتخاب،  2012 الكان وقتھا بـ 12.شخص غیري،  12نا كنت بالباص في أ .ذھبت معھم اللّيعایشین بفنزویال، 

بس  .ھتمّ أناقش بالسیاسة وال ا ألساسً أنا كنت وقتھا، ما عندي نفس أكانوا عم یتناقشوا،  .عادة انتخاب تشافیز، بفنزویالإ
في وحدة منھم، بس وحدة مع  .زوجتھ، اثنینھّوي وكل واحد  12ي ، ھنّ بال استنتجت من خالل نقاشھم، كان امرأة وحیدة

ي عم یتناقشوا، عرفت لیش ما بدھم نا استنتجت من خالل نقاشھم، وھنّ أ .زوجھا ضد تشافیز یعني حتّى 11تشافیز، والـ 
د ساعات حدّ  تشافیز نّھإل ؟توا، یقترعوا ل تشافیز، لماذاثریاء، ما بدھم یصوّ األأو زویال، غنیاء فنأ يي اللبنانیّ ھنّ  .توایصوّ 

 .ساسیةد، یعني في دعم للمواد الغذائیة األمحدِّ  يھوّ  .ھیك بتستنجي من النقاش .ا نھارً وھن لیًال ي بیستغلّ ال وھنّ العمل للعمّ 
كلكن  "ھلّقھم لنا قبل ما ننزل من الباص قلتأف .زیت والحلیب وغیرهوالسمن وال الرزّ من تاجروا فیھا، یي كانوا بھنّ  طبًعا

ما رح  للّيإ ھلّق .توا لتشافیزنتو ما رح تصوّ إو سالمو غیر اإلأ سالم، اإلالّدینلیھ إق ما دعا طبّ یوا، تشافیز عم بجایین تحجّ 
نا أ .ھیدا نموذج ". یعنينزلإقبل ما  .مقبولةتھا بس ھیدي المرأة حجّ . نزلإقبل ما  .تھم مش مقبولةتوا لتشافیز حجّ یصوّ 

 .أل .ك مسلمیندیھو نّھنا ھیك مش إلأ، ھمر مفروغ منّ أ طبًعا.ركا أمیاآلن موقفي وشعوري، مع فنزویال ضد وإنّھ تشافیز، 
 . یعنيكرھھمأ .ھیك یعني ھممش ضدّ  .اسرائیل ومن معھا، ونقطة على السطر نا مع فلسطین ومن معھا، وضدّ أنا مع، قلت، أ

نا أ ليإبالنسبة  .اطالقً إة المسألة ما فیھا حریّ  . یعنيو ھناكأو ھنا أ في. العرب جیراني جیراني، خلص حتّىالعرب،  حتّى
 بیع، ضدّ التط نا ضدّ أ طبًعا .واحد مع التطبیع واحد ضد التطبیع إیھالرأي وهللا ة رأي، على المستوى الشخصي، ما في حریّ 

 .وسط ، یعني ما في حلّ أیًضامعھا على العمى  أللّيوضد  اسرائیل على العمى
 ان بتذّكر؟مترددة في أحد المّرات، إنّھ تسافري إلى إلقاء محاضرة في عمّ  يعشان ھیك كنتآه ]: 01:59:47[ن.ر. 
جامعات البودب المقارن، بجامعة الیرموك، بحاث لألأم قوّ أُ ن نا اآلأ إنّھمع  طبًعا.نا رفضت أان : بعمّ ]01:59:53[د.ع. 
  [Hotel Dieu]وتیل دیوأرجنتین من األكان على  ه یسافربني طبیب و بدّ إ نّھنا رفضت روح على عمان إلأ، لكن ةردنیاأل

ردن، و شي ببیروت، ومرقوا عن طریق األأحداث أومع ذلك، وقتھا وقت كان في  .فرقة ریاضیة عم اعتینھكانوا بباعتینھ 
شفتھا  إللّيیة ، االسرائیلمّرةنا ما بنسى ھیدیك الأنا مش ممكن، أنا قلتلھم أ .كمبیوتره ھلوعم یفتش إللّيسرائیلي، كان إ ھلشّ فتّ 
لتقى إل، ممكن یعني یستحی ین.لتقى فیھ بإسرائیلیإنا ما بروح على مكان ممكن أقلتلھم ال  ا.وواحتلّ  اجوإ إللّي یّيسرائیلو اإلأ
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ن دون میعني بسألھ بسألھ مباشرة ً إسرائیل.و ضد أسرائیل إذا كان یھودي كان مع إ ناقشھب ھبناقش إنّھس بشخص یھودي، ب
 .خدوني على السجن یعنيالو بدھم ی حتّى، أیھ ھیكر ھمماألة بسأل

 ]: بس اتفّرغتي للتعلیم بالجامعة اللبنانیّة، تركتي اإلدارة بالثّانویّة؟02:01:05[ن.ر.  
، مع 2007غت للـ ما تفرّ  [تضحك].بالجامعة  90اتفرغ من سنة الـ  إنّھنا كان مفروض أغت، : ھو لتفرّ ]02:01:10[د.ع.   

 .سنة 20- 19صرلھا  إللّينا الوحیدة أمجموعة، كنت 
 ]: بس بعدك بتیجي على الثانویّة.02:01:25[ن.ر.   

ا حیانً أھدیتھا یعني وضعتھا وأنا أل الثانویّة ھیّيوجودة بنصف الكتب م نّھإل الثانویّةجي على ی: أل ب]00:08:36[د.ع. 0
كن ي مختوم مختومین مش مموبعضھا مختوم، إلّ  ثانویّة.ھدیتھا للأنا أالكتب كان بال، یعني  ضفي بع. جي راجعھاإبتضطر 
كنت  امات كانوا لمّ و معلّ أا تلمیذاتي، مّ إعم یشتغلوا  الثانویّةب إللّياآلن  حتّىوبعد  .وفي بعض المصادر والمراجع .اخدھم
ش عم م طبًعا .ستھاسّ أ إلّي أنا نّھي إلالمكتبة جزء منّ  إنّھحساس إي كلھن عندھم وھنِّ  .لفة بیني وبینھمإبعد في  یعني مدیرة

 الي لمّ قدوتفبیس الثانویّةالخدم في  حتّىبعدھا،  . لكانوكتبي موجودین [تضحك]بس نصف الكتب من بیتي  .میلةحھن جْ ربّ 
 .ركید بعد شوي بتتغیّ أجي، ویمكن یر وما بأخّ بت
 ]: لیھ عملنا اللقاء ھون؟ لیھ حبّیتي إنّھ یكون اللقاء ھون بالثانویّة؟02:02:20[ن.ر.  

كون یمكن یبو. نا مدیرة فیھاأوقت كنت  الثانویّةب يكطالبة كنت ينتإ أّوًال ، الثانویّةیت یكون اللقاء ب: حبّ ]02:02:24[د.ع.  
كونوا من منطقة بعیدة وما بدھم یب إللّيطالب الدكتوراه  حتّى وعادةً  .كتر من اللقاء بالمنزلأكون رسمي یحمیمیة، ب أكثر

ما بنزل  .نزل على بیروتإالخامس بال ما  عبلتقى فیھ بالفر إنّھ ھا بسّجل الطالب معي بشارطنا لمّ أ، نّھینزلوا على صیدا، إل
لیھ بصیدا فالبعید ع .ادةو بالدكوانة بالعمّ أبالمعھد العالي للدكتوراه،  یعني وقت یكون عندي مناقشة إّال  امیّ إعلى بیروت بھل 

قعد أُ جي إة نا ومدیرأي لّ ما كان یصحّ  الثانویّةفھیدي مكتبة  .البنات ثانویّة، بعطیھ موعد ھون بمكتبة نبطیّةقرب علیھ بالأو
كتر، أر في تركیز صییا بشتغل ھون، بحیانً أ إلينا بالنسبة أكتر، أیر في تركیز صیا، وبحیانً أوبقعد . جيإفیھا، فیما بعد عم 

 .بعطي مواعید ھون ھلّقكتر، أجي اشتغل إكنت 
 ؟---ك إنّھمّ إي والدك، متل ما كانت تربّ  يمومة بحیاتك، كیف كنترجع لموضوع األإ يذا بدّ إ]: 02:03:33[ن.ر. 
سامر،  أتنا بنتي قرأ .بالقراءة بیبدؤاالحرف  موا فكّ ما یتعلّ  أّولنا والدي، من عمرن أي قول،  فیّ نا مثًال أ: ]02:03:41[د.ع. 
قرؤا، ی .ة واسعة وشاملةفة ومع ذلك عندن ثقاتھن علمیّ اختصاصوإمثقفین، فقرؤا  .سنین 5ما طلعت سامر كان عمرھا  أّول
بني إنا أ .یزي مثًال نكلإعربي وفرنسي وبالفرنسي ا ؤبیقرا فارسي، ؤا ما بیقرؤي بیقرھنّ  .نا قرأت بالفرنسي والفارسيأ طبًعا

سیة، ص وعم یشتغل باللغة الفرنركا عم یتخصّ أمیب ھلّقوتیل دیو وأدرس بالیسوعیة واشتغل ب ي، ھوّ ركا مثًال أمیطبیب ب
 فسھى نعل متعلّ  يسباني، ھوّ و ھیك بیحكي معھم باإلأجوا على المستشفى من المكسیك یبی إللّيبیحكي مع المرضى 

 إنّھبیر ك ھمّ  كنلتحمّ  إنّھا بقلھن بعتذر منھم حیانً أیمكن كان تأثیري  .وا اللغاتحبّ ی، طلعوا ب[Spanish-Espanol]اسبانیولي
كتر أرف بیعیعني مانیا، كمان ألبني علي مھندس وعایش بإ .یمكن یكون عبء .صیر عبء على الشخصیالثقافي ب ھذا الھمّ 

یف مترجمة ورفیف بنتي رف .دبیة، ما بینشر بس بیكتبأبیكتب نصوص  دائًما، وختصاصھ الھندسيّ إمن لغة، وبیقرأ خارج 
ع، ضِّ رَ تُ  عم يمھن عم تقرأ بالكتاب وھیّ إي عم یرضعوا وي خلقوا وھنّ ھنّ یعني رة، روا بالقراءة المبكّ تأثّ  .من لغة أكثروتجید 

 فشي عادي القراءة بالبیت شي عادي.  
 كنت تلّحقي بین أعباء المنزل وتربیة األبناء والتعلیم؟]: 02:05:27[ن.ر. 
تعالى و انھبس یمكن هللا سبح .انا اشتغلتھ إللّيیشتغلوا  إنّھالنساء  نا ما بطلب، ما بطلب من كلّ أ ھلّق: ]02:05:30[د.ع. 

 كتب مقدمةإي وقلم، بدّ  ة ورقةطبخ، وحاطّ أالي نا كنت كون واقفة عمّ أیعني  ن.عمال مع بعضأقوم بھل  إنّيمعطیني قدرة 
زم بمعنى ال .عمل دكتوراه، وما كان عندي ال خادمة وال حدا یساعدني وكنت مسرسبة بالنظافةأ اليا كنت عمّ لمّ  .لشي فصل

كیف  إنّھ مّرةمثل،  مّرةبعطیكي  .المنزلفي نحاء األ في دفتر وقلم بكلّ  دائًماطبخ، وأُ عم في كون كون  .البیت نظیف یضلّ 
ن بالدور ما ك تشتغلیھذا بدّ إ، إنّھبمعنى  . یعنيورمش بالدّ  .بشتغلن مع بعضھن، بشتغلن مع بضعھنیعني أكید  .قكنت لحِّ 

 نا بیتي بنصّ أرجع الساعة، روح على صیدا، إا روح على الجامعة ویوم خمیس صباحً  نا كلّ أكنت  مّرة األوقات.ي بكفّ 
ا، على احً  روح صبكنت یوم الخمیس مثًال  الثانویّة.جي على إي علّم، وبدّ ي ، الجامعة بصیدا بدّ نبطیّةالطریق، بین صیدا وال

ي ة، وبدّ قلتلھم ما في جامع الثانویّةتلھن على نففي یوم ما كان في جامعة بصیدا، تلف الثانویّة.على  12رجع الساعة إصیدا، و
قة، ت سیارة ھیك عتیالدرج مالن ماي، وقفّ شطف أنا وعم أف، وصلت على الدرج نا وعم نظّ أ .ف البیتي نظّ بقى بالبیت بدّ إ

 إیھت قل .رني الخادمةفكّ  .دالل عباس ةي ھون بیت الدكتورلّ ق .شاربي لوراإیشي ورابطة ھیك نا كنت البسة أ .نزل شخص
ي، استدرك بعد ما قعد، بیعرفن يھوّ  ھلّق .ي الماي، قیم المايكفّ  حتّىیت الباب وردّ  نا على الغرفة مباشرةً أھ عتُ لّ طَ  .لتفضّ 

مدیر  يھوّ  .ينا شو بدّ أك سألتك ھیك، بس سؤال قبل ما قلّ  إنّھي بعتذر استدرك، قلّ  أو شي. شایفني إنّھمش بیعرفني ھیك، 
نا أك قلّ  اي اسألك سؤال قبل مبدّ "، المھمّ  .دلوه على البیت الثانویّةا جایي على لمّ  األسئلة. ضیسألني بع هن مدیر جدید وبدّ عیّ مُ 

شي  أّول"ھ قلتلّ  ".وقتك ةمیمتى، كیف منظّ إ .مي بالجامعة وكذابتعلّ  إنّھوعندك كتاب،  ثانویّةمدیرة  نتِ إ إنّھ .عملأشو جایي 
 42ي ي، یعني ما بكفّ م وقتي ما بكفّ ي نظّ ذا بدّ إ نّھمة وقتي إلومش منظّ  "4كتب،  4، وقتھا كانوا "4ال مش كتاب، صاروا 
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نا أوبنفس الوقت  ھي اكتبھ بعملكون عندي شي بدّ یر كتیر، بیر وبفیق بكیّ نا بنام بكّ ألیك "ھ قلتلّ  ".متداخل ببعضھھ ساعة، كلّ 
نا أ .ي یعتمدوا على نفسھمھنّ  إنّھنا اعتمدت مبدأ أ نّھقین إلست والدي، والدي متفوّ نا ما درّ أ .دینووالدي معوّ  .ربطبخ وبحضّ 

نا أوواحد عم یقرأ، ھّوي  .جليإنا دایرة ضھري، عم أنا مع بعضنا من المدرسة كون ن كلّ دّرست، كنت نكون راجعی مّرةوال 
دنى مستوى، وتابعنا دراستنا أمنا وعملنا دراسات وغیر جیل ومدارس كانت والد، تعلّ  8نحنا  إنّھر، تذكّ أنا أ نّھإل .حلھرد صحّ 

نجاوب ونكون عم نشتغل شغلة تانیة، بس ذا یسألوا سؤال نجاوب، إ طبًعا ّال إفالمھم  .ستھما ما درّ بدً أووالدي  .سناوما حدا درّ 
 دتھاعتمد إللّينا ھذا المبدأ أ ي.وا علیّ نصحت كتیر ناس ھیك، وما ردّ  .وضع العنوانأو أكتب أو وقاعدینقعدینھم، مش مْ 

قلتلھ عمول  ھفرجیت .م الوقتظَّ ما بیتنَ  لھھیك قلت ، قلتلھھففرجیت ..فالحمدهللا رب العالمین منقول .دي یعنيأوالبتدریس بدراسة 
 شطف الدرج، خطرت عباليأا شفتني عم لمّ "لھ تقل .حذیة على المدخل، علیھا ورقة وقلمأفي خزانة  ھفرجیت .معروف شوي

 یخطرقرأ شي كتاب، باو عم مثًال أ و عم ترجمأر للجامعة ت، بكون عّمالي، بكون بالبیت عم حضّ عبارة طلعت كتبتھا وكفیّ 
تب شي ما بك الثانویّةبكون ب .ساسیة على جنبالنقاط األ ي قول كذا، بحطّ ، بدّ الثانویّةجتماع بكرا بإعمل أي على بالي بدّ 

ا بذھني، ذھنیًّ  شغال تانیة،أكان عندي  إنّھسببھ  الثانویّةب دارةباإل إدارةویمكن نجاحي ب .متداخلة ببعضھا الثانویّة. یعنيب ھخصّ 
ا إنّھة كھیدي المدرس إنّھبر بیعتِ  إنّھمشكلة المدیرین بالمدارس  يتھ، ھیّ تركت كل واحد یقوم بمھمّ  انویّة.ثما كنت متفرغة لل

دة، من دون ما وقّع، كان كل نا یمكن مش متأكّ أ .عباء على ظھرهاأل صیر حامل كلّ یب .عمالاأل قوم بكلّ یب يھوّ یعني إلھ 
نا شاركت فیھا منشان السفر على كندا للدورة، كل أا عملوا دورة للمدیرین ولمّ  .فیھا وابیقوم إللّي .واحد مسؤول عن عملھ

عت ھالمھام من زمان مش نا وهللا وزّ "أھمیة عمل المدیر بتوزیع المھام، قلتلھم أعن توزیع المھام،  إنّھ كانوا عم یعطوه إللّي
ما كون مشغولة بكل  حتّىذھني كان مشغول بشي تاني،  نّھعت المھام إلوزّ  .أل .داريساس بالعمل اإلھذا األ إنّھبعرفھا  نّھإل

، الثانویّةا على ما نقلن أّول، ثانویّةبالنسبة لل الشي المھمّ ة. مور التفصیلیّ من األ أكثر الثانویّةجملة بمور مُ كنت شوف األ األمور.
 اجوإالبنات،  ونصف البنات، نصّ . حالصبا ثانویّةاح قسمین، نصف الصبیان، الصبّ  ثانویّةموا قسّ  یعني انتقلنا نحنا، نصف،

على  المدیر ما بیدخل إنّھالمدارس المدیر بیتركولھ فراغ،  بكلّ  عادةً  . دفتر الدوامشي وضعوا مثًال  أّول .السنة البنات بنصّ 
 أّولشغلة،  أّولف .ع اسمھوقّ یبیتركولھ فراغ فوق وبیمضي ب .دارتھإب ھیبة مثالً  يھوّ  إنّھیعني عامل  .ساتذة فبیتركولھغرفة األ

 ھیديلھم  فقلت ".بوصل بمضي إللّيساعة  أناأل، "قلتلھم  .یوم جینا فیھ، القیتھم تاركینلي فراغ أّولشي عملتھ، ھیدا من 
لیم نفسھ قبل ا فلیبدأ بتعمامً إنفسھ للناس  ن نّصبَ مَ " إنّھ، للطالب الثانویّةمھ بنا علّ أكنت وقت نا حافظتھ أ إللّيالعبارة، الدرس 

نا أو .نفترضرة لنا جایي مأخّ أر، وخّ أَ جا مْ إستاذ، إي حارج كیف بدّ  أنا انھ".علیم غیره، ولیكن تعلیمھ بسیرتھ قبل تعلیمھ بلست
 حتّى .رةخّ ع متأع بوقتھا، بوقّ ساتذة ووقّ لو نسیت فوت على غرفة األ حتّىنا أنا أأل  .طالبھ يجیت سبعة، وھوّ  إنّھمضي إي بدّ 

 جي علىإارتي وطلع بسیّ أوتوكار، جي بس یمشوا والدي على المدرسة باألإار، ظَّ نا كنت قبل النُ . أجتإ إنّھما حدا یقول 
و النظّار أاب، جّ كون في قصف بعید، ممكن الحُ یوما جیت ب ذا تأخرتُ إ نّھیكون في قصف، إل إللّيوقت  ِحتّى .اباكرً  الثانویّة
ا الطالب، یسألو اجوین كان یصیر كتیر قصف بالمحیط، یات ألروح مرّ  إنّھ .وهللا في قصف إنّھبدھن یعطلوا یقوللھن  إللّي
في و امناھن نحنذا ما علّ یعني إیھن، خلّ  حتّىجي قبل الدوام لإنا أضطر إ ؟عرفتي . روحواوهللا ما في طالب كتیر، یّال  إنّھ

 .هللا تكون میزان الحسناتء لناھا انشایجابیة من، عمإمور أیعني في  .ا لو ما منصمد معاھنبدً أموا قصف، ما كانوا تعلّ 
 ؟--ك عاملة منزلیة لّما كنتي عم]: انشا�. ما كان عند02:13:14[ن.ر. 
یر بمعنى كانت رواتبنا كت .ةقبل مدیرة، كان في ضائقة مادیّ یعني ا عملت في، ة لمّ بمرحلة معینّ لقلّك. : ]02:13:21[د.ع. 
وما  .ال دائمینكان في قصف، ما كان حدن، ما كانوا یجیبوا عمّ  .ال منازلفي عمّ   ما كانصًال أة لدرجة، وما كان في، متدنیّ 
ا حیانً أنزل وتساعد بتنظیف الم إنّھ مّرةسبوعین أو أ سبوعأ نجیب یعني عاملة كلّ  أحیاًناتالقي كتیر ناس یشتغلوا وكان  يكنت
 .أل

 ربع أبناء؟أ]: مھھم. عندك 02:13:53[ن.ر. 
 .شباب 3، بنت وإیھربعة أ: عندي ]02:13:57[د.ع.  
 ]: بضایقك شي إذا حكیتي عن فقد اإلبن؟02:14:00[ن.ر. 
صعب شي ممكن یمرق أ يھیّ  صعب شي،أ يبضایقني بمعنى، بس ھیّ  إنّھمش  ھلّقخلص،  أل ھلّق: ]02:14:04[د.ع. 
 يھوّ  .، وكان بكامل صحتھ وقوتھ2011بال  دتھنا فقأ إللّيبني حسن إ، إنّھ شي أّولا بقول ختصارً بس إشوفي،  یعني .بالحیاة

غانیني كان خواتھ مسافرین، إ يوھوّ  حتّىوكان  .غیره، كان موجودین فیھ 3ما كان یمیز واحد من  كان هللا معطیھ، كلّ 
ختصاص، إسنان وعم یعمل أص طب كان مخلّ  يالمھم، ھوّ  .وعم یعمل طبّ  .بمعنى كان رفیقي وكان یساعدنيیعني عنھم، 

شریة كلھا لو ماتت الب ينتإلي بتتخیّ  ي.صعب ما یمكن تتصورّ أالمسألة  طبًعاالمھم،  .فجار بالشریانإننایم صار في  يوھوّ 
 واستخدمیبھالمعنى اآلن ال یخطر لي البیت، بإنھ بیت بھالمعنى،  ولإالمھم،  --قول، علیكیب ھاّميالتُ  ،حد الشعراءأبھالمعنى في 
یومھا،  حتّى .ئةلي كتیر صعبة ومفاجِ إالمھم، كانت المسألة المسألة بالنسبة  .قول عن ابنھی، بالتُّھاميللشاعر  يبعاشوراء ھوّ 

ّمات وا اإلعیشیكیف ب"قول،  الينا، كنت عمّ أي ناس، ونحنا وراجعین على الطریق، كنت نا یوم الوفاة بالتحدید، كنت عم عزّ أ
شراف، إلتركت ا .خد ساعتینآسنتین تركت التعلیم، جبروني بالجامعة  أّول نا تركت،أبعد سنتین  ن؟".ذا فقدوا والدھإا لمّ 

طالب، تركت ال .ب مشرفة علیھم بالدكتوراه وبالماجستیرب بجامعة، بالجامعة اللبنانیة وبجامعة خاصة، طّال كان عندي طالّ 
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ند وتركت البیت وجیت عشت ع ین.آحرعطیتھم لحدا  . یعنيبس، والباقین تركتھم حتّىروني لي، نطّ بقیوا ھنّ  3-2في شي 
 تیابي.و غیّر أخد كتبي آبس امرق على البیت یعني ھلي، أبیت 

 ]: انتي تركتي البیت؟02:16:14[ن.ر. 
نا ومارقة، أ مّرة حتّى .رایحة جایي على المقبرة نيلضل نّھقریب للمقبرة، إل نّھإل نبطیّةھلي بالأ: عند بیت ]02:16:15[د.ع. 
المھم  .قشعا ما بنا فقت استیقظت صباحً أ لت، بعد سنتین مباشرةً نا كنت مارقة ومیّ أ إنّھبس  .رایحة جایي إنّھ أّميما تقول  إنّھ
ة، صارت رت شغلنا قلت تذكّ أنا وبالمستشفى، أرت نا قرّ أو .عصاب العینینأ ،ا، صار عندي جلطة على عصب العینختصارً إ

. لھ حجّ  بّدهفي حدا  نّھإل نا رحت على الحاجّ أ .كان صایرلھ حسن سنة 2012بالـ ك لّ نا قلتأإنو رت، نا وبالمستشفى تذكّ أمعي، 
ور، شوفوا بیطلعوا على محل اسمھ جبل النیب --شباب والصبایا بیطلعوا علىالھونیك قبل ما تبدي مراسم الحاج، بیطلعوا 

تعب إي ، كنت متضایقة لدرجة، قلت بدّ نا طلعتأقمت  .ر حراءغا، وراه غار حراء فوق منھھونیك  ابیطلعوا علیھ لیشوفو
ھا عم یقلّ  الي وطالعین سمعت رجّ نا ھنّ أشفتھم  .ما كانت بعد بادیة المراسم .قبل بیوم ما نمت نّھقدر نام إلإرجع إ حتّىا لجسدیًّ 

ر نا طلعت وكتیأبس  .يقول عنّ ینا سمعتھ یعني عم بأ ".وطالعة إّميھیدي المرا قد  ؟ذا طلعتإ يشو فزعانة علیّ "لمرتھ، 
انا  إنّھت ھیك وحسیوطلعت لفوق، وصلنا لفوق كان في ضباب  ھلّق .یطلعوا علیھ مستقیمیعني صعبة الطلعة وما في درج 

ة النزلة كتیر صعب اكنّ  .نا ونازلة ھون الصعوبة صارتأ ھلّق .یت ركعتین فوق ونزلتودعیت وصلّ  .كتیر قریبة من السما
 إنّھو أ .يك حدا فیّ بِّ وقع ولَ أي وكنت حذرة، ما بدّ  .في درج مستقیم وما في شي تستندي علیھ رض مش مستقیمة، ومااأل نّھإل

و أجري إنا یمكن تنكسر أبس  .ذا متت دغري منیح خلص بیدفنوني ھون وخلصناإذا وقعت وانكسرت قلت إحسب إكنت عم 
، قد ما رھیك صرت فكّ  ؟یاخدوني اجویھلي یأكوا و یلبّ أویرجعوني على لبنان  ویاخدني یحملني هو شي كیف مین بدّ أیدي إ

رت كّ ف وإیھ وقع،أ ةمن الموت خیفان ةمش خیفان .وقعأ ةنا خیفانأو خطيإخطوة وعم  طّلع بكلّ إ الينا وعم بنزل وعمّ القیتھا و
 ،ذھاب حسن لحدّ  حسن، حیاتك لحدّ  أّولقبل، من  إللّي ّولالقسم األ .ھیدي الحیاة مش، ھیدي الحیاة ھیك إنّھساعتھا فكرت 

ى قّ بَ س ما تَ ب --یّريتغي شي، بأري البیت ي شي، تغیّ أ، تبطلي الزواج، تبطلي دارةي في شي، تبطلي اإلفیكي تغیرّ  يھیدا كنت
 ي.ك تكفیھ متل ما ھوّ بدّ 

 جبرة.]: مُ 02:19:04[ ن.ر. 
، رجعإ يوطالعة على ھیدا الجبل كان فیّ  ناأرجع، إ يجبرة، ھیدا القسم، متل النزلة، الطلعة كان فیّ : مُ ]02:19:05[ د.ع. 

زل، نزلھا، متل ما عم بنإي و مش صعبة بدّ أكانت صعبة  ھلّق .نزلإي ي، بدّ ي كفّ بقى، فوق، بدّ إ يما فیّ  إلزامیّة.لكن النزلة 
تشفى، نا وبالمسأ .القصة ھاي ھالرت قتھا، بعد سنة تذكّ بس ما طبّ  .ينزل بھالصعوبة الزم كفّ إر، متل ما عم ھیك كنت عم فكّ 
زلوني ي وعم ینیومتھا، ھنّ  إنّھ ةً خاصّ ویھ، ي كفّ نا ھالقسم من الحیاة بدّ أنا وطالعة على جبل النور، أنا وقتھا أقلت متل ما قلت 

ذا إ نا قلتأف .لرابع یوم لعرف إنّھركا وزعالن، أمیبني من أ يصل فیّ على الصورة، تصویر الدماغ، اتّ  مّرةو خامس أرابع 
نا صرت أ یدي، ھیكإالموت والحیاة مش ب نّھنا ما كون عالة علیھن، إلأ إنّھیعني بمعنى  ي.الباقیین ما بتلبكیھن فیكي بتحبّ 
یا " إنّھحكي بصوت عالي، إض، سامعني عم ذا كان ممرّ إ یعني نسیت .جاررني إللّيو أتني جارّ  إللّيو أضة حكي الممرّ إ

 رجعت اشتغل بس بصعوبة، بصعوبة یعني .وھیك رجعت اشتغل ".ك تشتغليبدّ  یھا،ك تكفّ الحیاة بدّ ھاي دالل ھیدا القسم 
سنوات، ورجعت  أّولمش بسھولة ب .نا القراءة والكتابةاملي ھیدا عَ  إنّھز على العمل، قدرت ركّ  ما قدرت، ال .غیر متناھیة

 .تعنا وقّ أط بس ھم بتحضیر المخطّ ط، یعني ساعدوي حّضرولھن المخطّ ب دكتوراه ھنّ ، في طّال مثًال  إنّھزمالئي ساعدوني 
وجودھا  و بعدمأبوجود العاملة المنزلیة  حتّىبشتغل  ھلّقي اشتغل، ونا بدّ إنّھ أعن غیر رغبة بمعنى بس  .سنة سنتین أّول
 ، مالة، عندي عدد من الكتبؤجّ ى عندي من الوقت، الكتابات القدیمة المُ ما تبقّ  ھلّق .، ترجمة، بكتب؟بكتب وبترج .بشتغل
ھیدي  ھمعناوقّ  إللّيین خیرَ ین األھودي الكتابَ  ما واصلة لمراحل فیھن، متل إنّھلنفترض  [تضحك]. دارةبسبب اإل واأُنجز
ما عندي  .أل ھلّق .ساعة 12قعد اكتب واقرأ أنا أكنت یعني  .یعني مش وقت طویل اإلمكان.نجزھم، بشتغل قدر أي فبدّ  .السنة

نا أقعد و بأبنزل على الحدیقة،  .دویة للصداعأني صداع لما بیحكمني صداع ما باخد مبیحك نّھز إلقدرة على ھیدا الوقت ركّ 
كون بعض یا بلمّ  ھلّق .شیاء خفیفة مثًال أعندي منظر بعید بسرح بقرأ یعني عمدة، بسرح تحت األبقعد عمدة، أبیتي على 

 يیّ كون فیا ما بلمّ  نّھوایات نوع مش بروایات إلا، برحیانً أّسا من جدید كافئ حالي إو شي، رجعت أتعبانة یعني الضھر، 
ذا ما إة، یعني بمعنى أل بقول مش مضطرّ  ھلّق .بعادأدة ولھا روایة معقّ  ایّ أقرأ ا ّولكنت باأل یعني ز، بس على شرط بدھاركّ 

 رجعإقدر تاني یوم، عود حالي دفعة إل أعطي حتّىشي سھل شي خفیف ل .ة تابعھادراسة عنھا مش مضطرّ بعمل كنت عم 
 لّقھ مثًال  دباءأب طاریح، ممكن اقرأ طّال عندي غیر األ طبًعا .ممكن اقرأ ،حممكن صحّ  .اشتغلھ اليعمّ  إللّيشتغل بالشغل إ

ة كتاب قراء طبًعا .شیابساعدھم، بھیدي اإل إیّاھا.حلھن حھا بصحّ ي براجع الكتابات بصحّ مین ما طلب منّ  .براجعلھم دواوینھم
ا من مبدأ نیعني أو .ھ شغلما كلّ نّ إممكن یكون نوع من الھرب من العمل،  ي. یعنينتإسھل نقده، من كتابتك أفتیھ مؤلّ  ينتإمش 
ح شي، وما و تصحیأو قراءة كتاب أي شي لھ عالقة بتوضیح نقطة معینة، حدا یطلب منّ  إنّھیستحیل  .نفاقھإكاة العلم زي ئمبد

 .جاوب
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غیر ل أو المتفقّھینلغیر بالظاھر  يفكار الّدینیّة ھیّ في بعض األ إنو --سألك قبل عن سؤالإ ي]: كان بدّ 02:23:36ن.ر. [
 رث، وموضوع الزواج المتعدد للرجل، ومتل موضوع مثالً فوھا إنّھا فیھا ضد حقوق المرأة متل اإلوشیالعلماء بالّدین ب
 —وھیك قصصالضرب الخفي 

یدعي ب الّدین، سالمغیر اإلو سالمي دین اإلأالحقیقي،  الّدین .ك شيمور، بقلّ ھاألختصار، عن كل إ: لیكي ب]00:08:36د.ع. [
و من أ كونیي شي في ظلم، الظلم بأشي في ظلم، بال ما ندخل،  أیّا .العدل وعدم الظلم يھوّ  سالمساسي باإلالمبدأ األ .للعدل
د ن تعدّ ع .موریعني ینطبق على كل ما لھ عالقة بھیدي األ األمروھیدا  .عم یفتي بالظلم من إللّيو أقوم بالظلم، یعم ب إللّي

شابھات وفي یات متآیات بالقرآن، في آبالتحدید في  إسالمیًّا، والّدینمور في بأفي  .د الزوجاتتعدّ  إنّھ لنفترض الزوجات مثًال 
ر مثل حظ كَ للذَ  إنّھص، بالنص، بالنَ  هوهللا عند .رثبالنسبة لإل ا ممكن نقول مثالً اختصارً  .ایات واضحة تمامً آفي  .حكامأآیات 
دھا ا لو مرتھ عنا باتًّ ل النفقة، ممنوع منعً الرجل ھو الذي یتحمّ  إنّھ يساسي ھوّ الشرط األ ي.شو ھوّ  .بس في شرط .نیْ یَ ثَ ناأل
یعني  .ببعضھامور اختلطت األ ھلّقمر مفروغ منھ، أ . یعني ھیدانفاقعلیھ واجب اإل يموال ھارون وقارون، ھوّ موال، األأ

، نصّ ب بیصرفوا على الطریقة الغربیة نصّ  إنّھو صار أعلیھن  بیتّكلوانسائھن عامالت  إللّيزواج ا اإلحیانً أوهللا  إنّھبمعنى 
، واجبھ النفقة يبس ھوّ  ما تشتغل بشكل عامّ إنّھ  ممكن المرأة نّھ، إلالعامّ  سالمينحنا عم نحكي عن المبدأ اإل ھلّق .خرهآلى إ

ش بدنا نسأل لی ؟وهللا المرأة بتاخد نصف حقوق الرجل إنّھبدنا نسأل مش، لیش  ھلّق .مش واجبھا يمش واجبھا، ھیّ  يبس ھیّ 
الم، یة بالعكثري األ، في مسلمین وھنّ یعني مثًال ! صّ ھذا النُ  حتّىمن المسلمین ما بیعطوا المرأة حقھا  %90معظم المسلمین، 

ني آالقر صالنَّ  .وا النص التانيثخواتھ بیورإص والنُّ  يھیّ  ث، بتورثعنده بنت، ما بتورذا كان مات الرجل وعنده بنت وحدة، إ
ا ممكن ھ نبیًّ لَ من جعَ یعني طفال صبیان، أبي تلھ، لم یعش للنّ تعالى، موّ  انھهللا سبح يوھوّ  ث.بتور إللّيالبنت  يھیّ  إنّھ حواض
 أوبي، نّ عائلة الیعني ن تكون أن یكون، أن تكون أفرض  يھوّ  وتعالى انھهللا سبح .ن یجعل ابناءه الصبیان یعیشونأكان 
نا قلت في حدیث أكل ما لھ عالقة  .اآلن حتّىولم تتغیر  .ة العربلتتغیر عقلیّ  ،بناءأمش  .بناء بنتھأبناء بنتھ، ھم أحفاد النبي، أ

 ت، بمعنى ضلِّ سالمبوا اإلما عرّ نّ إموا والعرب لم یُسلِ  كأنّ  إنّھا دیان، قلت اختصارً ا كان في مؤتمر حكیت عن حوار األرً مؤخّ 
ص وال لنَّ ا حتّى على ر، لكن یتالعبون علىكَ لھا نصف ما للذَّ  صّ البنت بالنَ  إنّھاالن صحیح  حتّى ؟العادات والتقالید جاھلیة

 نّھ، إلالّدینبقون طة الذین یُ ، عقلیّ الّدینیّةقلیة ما مش العنّ إبوجھ المرأة،  ةعم واقف إللّي الّدینیّةة ة لیست ھي العقلیّ عقلیّ  .ثونیُورِ 
ح مسمو إنّھد الزوجات مین قال ي تعدّ أو الّدین.یعني سابقة على  .ةسنة بعدھا عقلیتھم جاھلیّ  1400بعدھا عقلیتھم من خالل 

 ا اآلیة مشورة، تبدأ عفوً ستبدأ ال .د وھذا بالظروفوالھات واألمّ شترط شرط الـشرط العدالة بین األمُ  يھوّ  .تعدد الزوجات
تعدلوا  أّال م ن خفت"وإبعدین  "،باعلكم من النساء مثنى وثالث ورُ  طوا في الیتامى فانكحوا ما طابَ قسِ تُ  أّال  مْ فتُ خِ  نْ إِ و"ورة، سال

رك ة العدل بتعادل الشِ العدل، قلّ  نّھإل ؟لیش ".تعدلوا فواحدة أّال ن خفتم "إ أو ما ملَكت أیمانُكم ذلك أدنى أّال تَُعولوا". فواحدةً 
ما  .ساءد وبین النوالن یعدل بین الوالد، بین األأكتر من امرأة استطاع أجوا ن الذین تزوّ مِ ن تعدلوا، مَ  ]ن ال[أن خفتم "إ .با®
التاریخ  لّ وكبنائھا، أ حبّ أالمرأة  حبّ أذا إ، الرجل عادةً  نّھإل .دوالبین األ حتّىیكون في عدل، بین،  إنّھیستحیل، یستحیل  !في

 الّدینطبق  ما تصًال أق یعني، التطبیق العملي للدین، طبَّ المُ  سالميندلس، نصف التاریخ اإلبمقدمة المرأة واأل تُ بِ تَ متل ما كَ 
بیة عراف العرفي خلط بین األ، عراف العربیة، خلطواقوا األطبّ  .قوها، ما طبّ ، نظریًّ الّدینطبق لم یُ  --بعد وفاة الرسول ما

امعة، بالج ااھیّ إعطیتكم أقلتھا، قلت، ارجعي لخطبة اسمھا خطبة الوداع،  إللّيخیرة نا قلت في ھذا الكلمة األأ ّدین.الوبین 
ذكر، ال یقول، ما بیقول النبي، بیحكي عن الوالیة من بعده، بس ما بیحكي فیھا عن الصالة یفیھا ما ب .دبيّ أ وقتھا كنصّ 
ة وى الفردیّ تقال .ةتقوى اجتماعیة وتقوى فردیّ  الّدینالصالة والصیام، في شي اسمھ ب نّھھ صار إلمر مفروغ منّ أ —و والصیام

اس، بس لیس لھا عالقة بالن .ھ ھیديبینھ وبین ربّ  وتعالى یسامحھ للواحد، حرّ  انھیمكن هللا سبح .الصالة والصیام والعبادات
تعالوا اتلوا  لْ قُ " األنعامورة سیات، بآ 3موعین بالقرآن بـ ن، مجعُ مَ وجَ  .خرة، یعني العالقة باآلفي شي اسمھا تقوى اجتماعیّ 

نجیل وه باإلبسمّ  إللّيھذا  4-3-2-1ھم لدرس بالصف، وبتقلی ينتإا بتعطي عم بقلھن درس، لمّ  ھكأنّ لیكي  ".كم علیكمم ربّ ما حرّ 
و، بحرف  ".اانً حسإ الدینا وبالوشركوا بھ شیئً تُ  أّال كم علیكم، م ربّ قل تعالوا اتلوا ما حرّ " .نجیل الوصایا العشربالتوارة وباإلو

ا دھم عشر وصایا، الوصایبعدّ  إحسانًا". الدینوبالو" .العطف، حرف العطف باللغة العربیة المعطوف على، المعطوف علیھ
 ویتحدث عن ث عن مال الیتم،ویتحدّ  ".ولو كان ذا تقوى وإذا قلتم فاعدلوا —ما ظھَر منھا الفواحش وابال تقرَ "ن أ إنّھي ھنّ 

یھا ن یُحاسب علأمور االجتماعیة التي یمكن األ يھیّ  ھاي .الكیل والمیزان، ویتحدث عن ویقول لھم بالنھایة والوفاء بالعھد
كل وحدة  إللّي ةبس ھیدي التقوى االجتماعیّ  .ھ قلناالصیام والصالة قلنا بینھ وبین ربّ  .االنسان، مش على الصیام والصالة بس

خر خطبة قبل، قبیل وفاتھ وقف وقال، آ، ولذلك النبي بخطبة الوداع فإًذا .رك با®عادل الشِ یخطاء بأن ھل منھن، كل خطأ م
ما حكى  .ھیدي عادات ما راح یبطلوا عنھا إنّھبعدھن عارفھن  نّھبى، إلحكى عن الرِ  .بى التدیین بالفایدةبى، الرِ حكى عن الرِ 

حكى عن المرأة،  النسيء،حكى عن  –إنھ عن حكى عن الربى، حكى عن الثأر،  .ا، المحرمات التانیةطالقً إمات عن المحرّ 
ال بالتقوى، ومع ذلك استلموا الحكم وحكموا العرب إعجمي فضل أشو قال لیس لعربي على ووقال  .اعتنوا فیھم إنّھحكى 

. اسمھ المولى مثًال  يمسلم غیر عربن الموالي، كل واحد وھسمّ  .م شعوب من الدرجة التانیةإنّھم وعاملھن وكإنّھالناس بالـ ك
 .تھم الجاھلیةقونھ بعقلیّ ، یطبّ الّدینقون ما الذین یطبّ نّ إ، والّدینلیس  ،السبب مش إًذاف

 ---ال، بحث وكتابة وتدریسفكرك ما شاء هللا شغّ  .ي بنفسك، جسدككیف بتھتمّ  .خیرأ]: سؤال 02:31:52ن.ر. [



 ورشة المعارف

٣بنایة أنطوان فرح، الطابق   
 شارع المنتزه، فرن الشباك
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 ب؟___بس بھتم  إنّھي معنى، بمعنى أبجسدي ب : بھتمّ :]02:32:01د.ع. [
 .بمشاعرك .ببشرتك__]: 02:32:05ن.ر. [

 ____شغلة أّولنا أ: أل بشعري، ]02:32:08[د.ع.0
 ]: ____مشاعرك.02:32:11ن.ر. [
 أه مشاعري؟: ]02:32:12د.ع. [
 ؟، نفسیًاھ بتعملي توازن بحیاتك]: إنّھ كیف إنّ 02:32:13ن.ر. [
ما  . یعنيلبیشتغ .عم یشتغلھ إللّيكون مستأنس بالعمل یا بلمّ  .جي لحالھا، بیجي لوحده التوازنبتی یّي: ھ]02:32:16د.ع. [

مور ألا عمال مختلطة ببعضھا كلّ لطة، كمان متل ما كانت األھا كانت مختِ كلّ  .كان، ما في تناقض عندي بین القضایا مّرةفي 
خصیة خرین، جزء من جزء من الشا عم تشتغلي لآلبتصیري لمّ  إنتي نّھة إلبات خاصّ مختلطة ببعضھا یعني مش، ما في متطلّ 

عمال واأل ط یعنيالوقت مسروق، الوقت مختلِ  دائًما . فيرا فكّ ساسً أما كان عندي وقت  نّھیمكن إل نما في فصل بین الـ، بینات
جني لنفترض مور بتزعأمور، بأر ببفكّ ا نا لمّ أ حتّىكر، ا بفّ خرى، بعدین لمّ األمور األفما في وقت بالتفكیر ب .عةدة ومتنوّ متعدّ 
 .یجابیةإمور ھا ألبحولّ 

 ؟ي ساعة بتفیقي مثًال أ ؟]: كیف بیبدا یومك02:33:13ن.ر. [
لى الحدیقة، و بنزل عأب بقوم بشتغل شي برتّ  .تعبي وبقعد على المكتب إلبصلّ  ،نا بفیق قبل الصالةأ: ]02:13:16د.ع.  [

 --خرینھا لقراءة لآلا بتعب شوي بحولّ بكر، ولمّ أ، الكتابة ّولنا باألأإلي  إللّينا متقاعدة، ما، بقرأ الشي أن اآل نّھإل .و شيأ
ش منفتحة كتیر م نّھة بس القلیلة یعني إلمور االجتماعیّ ا تلبیة بعض األحیانً أ .بین، اآلن مشي بالحدیقة األمربیختلط  ،یعني
بالجمعیات   ممكنصدقاء مثًال فیھا باأل يلتقأ حتّىمناسبات بروح ا حیانً یعني أفرادي، مش منفتحة على المستوى اإل إنّھعلى 
نام نا بأ .غني يھوّ  دائًماع الوقت بیتنوّ  .و النشاطأصدقاء نا بروح على ھل النشاط كرمال شوف األأو شي یقوموا بنشاط أ

  .وما بنام بالنھار را ومستمرّ ا وبفیق باكً باكرً 
 ؟ي تضیفي شيبتحبّ  .لكإا شكرً  .سئلتيأ ب ھول كانوا كلّ طیّ ]: 02:34:37ن.ر. [
 نسرین.لك إا : شكرً ]02:34:41د.ع. [

	
 


