


َبِحْب م�ًال �وم تِطلعي تشوفي َشجر، يكون في َمقاعد ُ�قعدي، ويكون في َحديقة عاّمة، وأهم اشي َبحْب 
يكون في مكتبة ِ�قدري ُ�قعدي ف�ها وتطولي ك�اب وِ�قرأي. وَبحْب َجنب الحديقة العاّمة يكون في 

موقف باص، انّه �ركبوا الناس في باصات ِمش في �اكسي وال سّيارات خاّصة. ِعنّا في الَبلد األوالد بيلعبوا 
في الشارع الرئيسي، ب�كون ُمعظم األرض وسَخة. َفَلو يكون م�ًال في ِقطِعة أرض ف�ها َسحاس�ل وَملعب 
واألشياء إّلي بيلتهوا ف�ها الصغار، و�كون َمكان عام. األهالي ِمش دائًما بيقدروا إنهم يطلعوا على رام هللا 

عشان يقعدوا في حديقة ويلعبوا هم وأوالدهم. 
َبحب لو البلد تحاِفظ َع طابِعها الريفي، الب�وت تِبقى صغ�رة وإلها حدائق وما يكون في َعَمارات، ولو 

بيص�ر ف�ها َمطرح النساء يجتمعوا ويحكوا. ُمهم جداً أنه المشار�ع إّلي بِدها تص�ر في البلد �كون ِمن 
أهلها، ِمش أصحابها ناس من برة. م�ال الروضة أو العيادة، إحنا ِعنا صبايا متدربات يكونوا مَعلمات وفي 
أكثر ِمن َحدا دارس تَمريض. َبس الوِضع َصِعب، ألنه ك�ار إلي ِعندهم أفكار، َبس ِعند التطب�ق، في ألف 

َشغلة بتطلع والناس ما بتوَصل لل�نفيذ.
بالنسبة إلي الَمجلس ودوره إشي ُمهم، وُمهم أنّه االعتبار األول يكون ألهل البلد وَمنفعتها ِمش 

للِخالفات أو االعتِبارات الَشخصية. أكثَر إشي َسل�ي هو األحزاب، اإلنتخاب بيص�ر على أساس أنو ِحزِب 
الَشخص ُمنتَِسب إله، ِمش نوعّية الُشُغل واالستحقاق وم�ن عنده القدرة والعالقات. ومشكلة الَمجاري 

ال�وم صارَت أكبر مشكلة. لو �وم ما بّلشوا يكّبوا المياه العادمة بالواد وقفوا األهالي والمجلس مع 
بَعض َوقفة قوية، ولو تَم التوجه للحكم المحلي وغ�ره، كان ما وصلت األمور لهان.

والء عصام لمّلح

أراٍض زراعّية  |  خدمات صحّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  شارع مشاة وأدراج (ممرات آمنة وخضراء)  |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت 
عامة ومواقف  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية (مخ�لطة) |  مرافق رياضّية  |  مكتبة  |  مرافق خدماتّية   |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  أماكن 

�قافّية





أنا َبَفضلش العمارات، أنا بفضل يكون في شوّية أرض باب الدار وقعدة، أّما إنّه أعيش �إسكان بشقة 
ومَسّكر علّي من جم�ع النواحي، ال بحبش. إنّي أعيش بشقة بعمارة بقدرش مستح�ل. يعني في كث�ر 

عمارات ما إِلِهن َبالك�ن، ولو في، بيكونوا كث�ر صغار. فش أحلى من العمار، هّسا لو الجبل إّلي قبالنا لو 
بين�لي ب�وت ومالهي وأشياء، بتحسي حلو وبِر�اح الواحد.

في معّلمة د�ن بتيجي على الجامع َحَكِ�لنا  َجمّعوا نِسوان َقد ما ِ�قدروا، َبعطيكم �وم باألسبوع نعرف نقرأ 
القرآن واألحكام والتجويد، وأنا رُحت َمعهم. أنا ما َخّلصتش دراسة، بس لصف سابع الفصل األول. َحك�لنا 
أول إشي ركزّن على النسوان األمّيات اللي بِعرفنِش يقرَئن. هالقيت قدمنا إمتحانات وتخرجنا! وهال َخلص، 
إحنا اس�لمنا المسجد تبعنا وصرنا احنا نعطي دروس، احنا �ال�ة كل سبت بنروح إندرّس الطالب الصغار. ما 

أحسنها الشيخة  هللا يجز�ها الخ�ر يعني ظلت تعلم فينا، وجابت تََبرُعات سّجاد وصوبات و"َمزكانات" 
وَمراوح في الصيف: كان الجامع فاضي، وهّال في رمضان، كل ليلة َع صالة التراو�ح بيتع�ى نِسوان وَبنات 

بيصلوا، ما كان زمان هيك، إتطّور. في أزواج عادي بيسمحوا، أما في أزواج بيحكولك أل، المرأة َمسجدها 
بيتها، بس هّسا َع زمن الرسول كانت سيد�نا عائشة تشارك في الحروب بأول القافلة، صح هي زوجة 
الرسول بس ما حكالها خليكي في البيت. يعني كمان كانت الشيخة تحكيلنا �وم تِْجتِمعن إنتن النسوان  
ب�قَدرِن تِعملن مشار�ع في البلد، اتفِقن ب�ن َبعض تِعَملِْن بالبلد أكم مشروع  وما �هْمكن كالم الناس، 

خّلو الناس تشوف ِفِعلكن وَبعدها بَِشجعوكن.

نجاة نصر الد�ن (إم ممدوح) 

ب�وت مس�قّلة (مع حدائق)  |  خدمات صحّية  |  أراٍض زراعّية  |  مخبز (مشروع خاص)  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  
مواصالت عامة وموقف  |  روضة  |  مركز تدريب مهني نسوي  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  تعاونيات  





أنا لو �رجع فّي الزمن، وهالقيت ولو أموت، نِفسي أتعلْم القراءة. أنا َبعرِفش أقرأ وأكتُب ِمن َمرّة، بتحّسي 
بنقص ِمن جّواكي، هاي الشغلة عالِْل�ني وَمرِْض�ني، وَبتمنى لو َبعرف أقرأ ل�ل نهار.

أنا كث�ر َبِحب المناطق القديمة، يعني �وم رُِحت على نابلس، أو َجرَش، أو َعّمان، بِتحّسي ولو إنها مش 
متطّورة زي مناطق ال�وم بس ف�ها روح أْزَود. َقديش ال�وم في �قدم، بس ِفش روح. بتحّسي القديم من 

الناحية اإلنسانية أحسن بكث�ر، يعني المكان إّلي إنتي فيه، لو َحّسنتيه وَزبطتيه وَهنَدستيه وُكل شي، 
الناس ِمش ِمتحابّة وِمتسامحة زي أول. أبوي وعّ�ي مَخلف�ن حوالي ٣٠ نفر، وإحنا صغار ُكنّا َمع َبعض 
عايش�ن بِطابق�ن والشعور كان أحلى؛ ال�وم عنّا ١٠ طوا�ق بس كل واحد مسكر على حاله. بتحّسي إنه 
التطّور أخذ ِمنّك أشياء، أنا َبحكي َعن العالقات االنسانية. هاظ اإلشي َوَجع ِعندي، إحنا أول�نا وآخر�نا 

الواحد مفارق، ليش ما نعيش حيا�نا مع إّلي بنحبهم؟ ُمْمِكن لو عِملتي َقعدة أو حوش للناس، ما 
بِتُخِصْش َحد معّ�ن يعني، ُيقُعدن فيه ومش ضروري يكون في موعد؛ يعني َمكان يل�قوا ويحكوا 
وبَِنفْس الوقت يعملوا أشياء لحالِهن إلِهن لذاتِهن، إال يتفقوا. يعني تخّيلي لو يقعدن ٥ أو ٦ إال ما 

يطَلِعن بفكرة، مش زي ما �قعدي لحالك. زراعة أو اقتصاد يعني إشي �َنْ�ي في نفسك. حتى لو كانت 
ُمشتَرَكة، أكيد إشي من�ح يكون في أرض نِفَلحها ونِزَرع ف�ها، يعني لو ِ�زرَعي ُخضرِِ�ك للدار كث�ر ُمم�از. 

تخّيلي لو الكل هيذ بِْشتِغل!

منت�ى كايد عطا الخطيب

أراٍض زراعّية  |  خدمات صحّية  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |   صالون للسيدات   |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف  |  صف محو أمّية  |  
  | مستغّلة)   الغ�ر  األراضي  (تشج�ر  أحراش    | رياضّية   مرافق    | ترف�هّية   أماكن    | وم�نزهات   اجتماعّية  مساحات    | نسوي   حرفي  تدريب  مركز    | روضة  

ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  تعاونيات





بَِصراحة يعني الجم�ع بِيتمنّى لو يص�ر في سوبرماركي�ات في ع�ن قينيا، وإنّه المواصالت تص�ر منيحة، 
واإلنارة، يعني أنا إذا بّدي أَنَزل بالل�ل ِمن البيت بّدي أْحِسب ألف حساب. وبالنسبة للمدرسة، يعني عند 
أهلي كانت المدرسة للصف ال�امن، هّسا ِعملوها أربع طوا�ق وصارت للتوج��ي، وغرف ِمَهنّية وتِجارة، 

وكان في ُغرَف قديمة َهدوِهن وِعملوا روضة، وعملوا حضانة. َيعني الَواحدة لّما بّدها تِشتِغل ب�قَلِقْش، 
بتُحط أوالدها وبتطلع. 

في مكان اسمه ع�ن الفّوار، بتعرف�ها؟ بيحكولي هاي المنطقة حلوة، يعني الطبيعة حلوة، ف�ها ع�ون 
�ْي وقعدات حلوة ونفسي أروح عل�ها. وفي مالهي الميجاالند في طولكرم، هي مدينة ألعاب وف�ها كل 

إشي ب�تمنيه؛ ف�ها قعدات عالية بِتَجنن، وف�ها سوبرماركي�ات كث�رة يعني كل إشي بّدك تِشتريه 
ب�القيه. في طولكرم المساحة كت�ر أكبر من مخماس إّلي بتحّس�ها َمحصورة وُكّلها عمارات.

أماني 

خدمات صحّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  صالون للسيدات (مشروع خاص)  |  مواصالت عامة وموقف  |  توسعة المدرسة  |  
روضة  |  مركز تدريب مهني نسوي  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  مرافق رياضّية (مع دكتورة تغذية)  |  أماكن ترف�هّية  |  خدمات مالّية





أنا من طفولتي اإلشي إّلي نِفسي فيه هو أنّي أرَجع أزور فرنسا وايطاليا. وأنا صغ�رة ُزرنا قرية في بنّصها نهر، 
من هون شجر ومن هون ب�وت وشجر، َمنطقة جنّة! المناخ كث�ر كث�ر ِحلو. بتوصلي من منطقة لمنطقة 
بالنهر، فش مواصالت، تخّيلي إنو تِطَلعي ِمن ع�ن قينيا لرام هللا بقارب! بجوز ُعمري وقت�ها كان ١١ سنة، 

ِعشت ف�ها ٣ أشهر بس لل�وم بنساهاش. قرية صغ�رة، ب�وتهم ُكّلها ُمس�قّلة. البيت مع َقرميد، على 
طابق�ن َمساِحتهم مش أكثر من ١٠٠ متر، مع سياج خشب مش حديد، وب�القي َحوال�ن الدار ُكلهم زارع�ن 
َشَجر وَورد. يعني عن َجد عن َجد، َبَلد َروعة، وف�ها موّفر مدارس ِمش مدرسة واحدة، وكانت ف�ها مدرسة 
راهبات، ُكنت أروح َمعهم، وموّفر ف�ها نادي. ف�ها الس�ات إّلي بيشتغلوا باألرض إ�راداتهم ما كانت تِطلع 

لبرة، كانوا إلهم يستفيدوا. الشوارع ب�لمع لمع، عندهم َبقر وَغنم بس ما في ريحة. الزالم ب�الق�هم 
َمغرِبّيات ُكلهم قاعدينلك على الشارع بيلعبوا شطرنج، أو زهر، أو دومينو، والنِساء ب�الق�هم حوال�ن 

بعضهم بيتحدثن وبيشتغلن "كروشيه"، ب�القي واحدة ماسكة بلوزة، واحدة شرشف طاولة، واحدة مخدات.  
أنا َبِحّسش روا�ي منطقة للطبقة الفق�رة، عاملينها لناس برجوازية، بحّسش أنها ُمريحة، ُكلها َعمارات، 

وفي كث�ر شغالت َغلط ف�ها. أنا َبِحّبش المدن. بيكفي هون ِفش أصوات سّيارات وَمصانع وضّجة، وِفش 
ك�افة هالسكان إّلي في المدن. أنا نِفسي بلدنا �كون كب�رة ومنظّمة، ِ�نِفتِح شوارع و�كون الزراعة قريبة 
على ال�ْي، ِعند الع�ن وِعند الوادي، وبِرَْك �ْي وَسَكن ِزراعي بُِكل المنطقة. م�ل ما بيقولو "و�ن وطنك؟ 

راحة َبَدنك". هاد التخّ�ل إّلي عِمل�ه بجنن! 

فريدة (أم القروي) 

  | ال�ومّية   لالحتياجات  محّالت    | مخبز     | خدمات صحّية     | عجول)   (ومزرعة  زراعّية  أراٍض    | زراعي   |  سكن  وأبنائها)   للراوية  خاص  (وإسكان  مس�قّلة  ب�وت 
شارع مشاة وأدراج (ممرات آمنة وخضراء)  |  دراجات هوائية  |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف  |  توسعة المدرسة  |  مركز تدريب مهني نسوي  |  

مركز تدريب حرفي نسوي  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  مرافق خدماتّية   |  تحر�ر المستوطنة (استعادة أراض�ها للقرية)





نا من الع�زرية، َف وإحنا صغار َت اتجوزت وإحنا َبس بِنروح على القدس، يعني أنا َبس لّما اتجوزت 
عرِِفت رام هللا. القدس عن َجد ِحلوة، كنّا نروح على األقصى نَصّلي فيه، عالسوق، باب العامود والساحة 
المكشوفة، وباب الخل�ل وباب الزاهرة، كنّا نِفْر ُكل باب الزاهرة ومَحالتها وَشوارعها. المحّالت ُكلها َجنب 

َبعض زي األقواس وَوساع، ال ُيعلى على القدس، يعني َدرَجة أولى! بعد�ن بتيجي رام هللا، ألنّي هان 
ِعِشت. أنا َبحْب العيشة في ع�ن قينيا، َبلدنا ِحلوة وَخلص اتطبعنا ف�ها. َبحْب الَشجر والدور البسيطة، 

ِمش العمارات. 
زمان رُِحت على َمقام أبو العين�ن، ُكنّا نروح نَصّلي ونَضّوي شموع. الزم يترَمم وينَزَرع ورد وَشجر 
وَحَول�ن البيت يبنوا سناسل. الزم ينَعَمل إشي تُراثي زي طابع المحل، متحف أو هيك شي حلو. 

انشالله تّخيال�نا �زبط!

مريم حس�ن جربوع 

  | نسوي   تدريب مهني  مركز    | روضة     | ومواقف   عامة  مواصالت    | وفتح شوارع   وتوسعة  تشج�ر    | ال�ومّية   لالحتياجات  |  محّالت  |  مخبز   خدمات صحّية  
مركز تدريب حرفي نسوي  |  أماكن �قافّية  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات (مع دخولية)  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  مساحات إن�اج اقتصادي (مصنع طوب)  |  

أحراش (تشج�ر األراضي الغ�ر مستغّلة)  |  هدم المستوطنة





يا هللا شو حابّة أزور القدس! وأنا صغ�رة كان أبوي يتعاَلج ف�ها وُكنت أروح َمعه، ما كانت زي ال�وم، ١٠ 
دقا�ق من قبية وعلى السر�ع بتوصلي. كانت البسطات على األرض يا هللا ما أحالها، بس َبعرَِفش، آخر 

مرّة رُحت في ٢٠١٣ ما كان في بسطات. ُلعبتي ظّلت ِعندي َ�قريبا ١٠ سن�ن، على ِفكرة ألعاب القدس 
زمان ما كان في ز�هن في رام هللا. ُكنت أظل أِشم الِمسك إّلي في الُقبة. على ِفكرة، َبطّلوا يِحطّوا أواعي 
الشهداء َزي أول اإلنتفاضة (ال�انية)، كانوا يُحطوا َزي زُجاج وف�هن بال�ز بيض، عل�هن َزي الدم، َبس ما 

ُشفتهن، بِجوز ِمن ُكثر الناس في االقصى. هيك كّله َخضار وَشَجر َسرو وُكل الناس بوكلوا وبشربوا فيه. 
يالله �وم يكون في ِذكريات، بتحّسي حالِك َمحرومة، انشاء هللا يطلِعلنا تَصر�ح برمضان! َخلص شيلينا 

من س�رة القدس، شوي وَبَعّيط، َحنّي�لها عن َجد!
اتخّيلي لو كل هاظ الَجبل فيه إسكان مع الطبيعة، يعني م�ال تخّيلي وانتي طالَعة على دارِك يكون في 

عنِدك �ْي وم�نزهات. وع�ن قينيا ألنها َقريبه على رام هللا، بينفع يكون ف�ها ُمنتجع مع اوت�ل أو مطعم 
شع�ي، وب�زبط ف�ها مالهي ألنها إلها أكثر ِمن َطر�ق، َبس بسبب االح�الل بينَمَنْع َحتى الَشجر! لو ِفش 
اح�الل َبعيش في عّكا، يالله شو في َمناظر على ال�لفز�ون بتيجي عن الداخل، بتجنن، واحنا َمحروم�ن 

منها، َبس عّكا أحلى شي!
عن َجد تخّيلي، معقول ِ�تَحقق أي ِمن هاي األُمنيات؟!

بيان فّيصل 

ب�وت مس�قّلة (م�ل الريحان)  |  عمارات (سكنية وتجارية)  |  خدمات صحّية  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  صالون للسيدات (مشروع خاص)  |  شارع مشاة وأدراج  |  
تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة وموقف  |  توسعة المدرسة  |  روضة  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  

ترميم و�أه�ل بنى قائمة  





تعالي َم�الً لموضوع إضاِءة الشوارع، ِعْمَلْت �قريبا ٨٠٪ من الحياة، أنا منّي وعلّي ُصرِْت أقعد على 
الشّباك أتخَ�ل وهي َعم تِشتي على الضو. أنا وأختي هاديك الليلة قعدنا على الشّباك، بالعادة بنِقُعِدْش 

على الشّباك. ُشعور ِحلو إنه َهْي في تَغ��ر َبّلش. الَبَلد ُكلها َمطفّية، والضواو َمضوّية، والدنيا بتِشتي، 
بِتسرَحي وإنتي بتِطّلعي على المنطقة، َزي كإنّك ما ُكنتيش عايشة ف�ها. ما ُعمريش َحّسيت بالِش�ا، 

بالعادة َبس َبِحْس انه الدنيا بتِرِعد وبتِشتي وَخَلص. هالقيت لّما في ضواو، بتِحّسي بالِش�ا وهو نازِل 
على الضو، وشايفتيه كيف هيك بُ�هُطل، شوي شوي، عن َجد ُشعور، بِْنِحس انّه َبّلشنا نعيش في 

َمنِطقة "ُمنتعشة". هو إشي َبسيط، َبس بيعَمل تغ��ر في الواحد. لّما الضواو َمضوّيات بتِسَهري لَوقت 
س حوال�ن حالي، أشوفها َعتمة أخاف، َبس  ما بّدك، وبتطَلعي َوقت ما بّدك بتسأليش. َقبِل ُكنت أ�لم�

لّما الَضو َمضوي للساعة ١٢، َعم َبروح عند إخوتي وَبسَهر. 
إحنا مرّات بنِلجأ للَخيال ليش؟ ألنّه بالواقع ما ب�قَدري تحِققي ُكل إشي بّدك اياه. يعني في كث�ر أشياء 
بيني وب�ن حالي َبكون نِفسي إني أعَملها، مرّات َبسَرح، بتخّ�ل إنّي َلو ُصْرت هيك وعِملت هيك، َلو�ن 

بّدي أوَصل. بتحّسي إنّك َرح تَحِققي ُكل إشي، بس شو، بالَخيال. وبّدك َفترة َحتى إنه إّلي َفّكرتي فيه أو 
تخّيلتيه إنّك اتَطبقيه بالواقع… 

فداء الخطيب

ب�وت مس�قّلة (مع حدائق) |  عمارات (٥ طوا�ق)  |  أراٍض زراعّية  |  خدمات صحّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  شارع مشاة وأدراج  |  
تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف (منتظمة) |  روضة  |  مركز تدريب حرفي نسوي (ورشات إعادة تدو�ر)  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  

أماكن ترف�هّية (دخولية) |  أماكن �قافّية (مشروع خاص وتمو�ل ذاتي)  |  مرافق خدماتّية  |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  زيادة االرتدادات   |  محمية طبيعّية  |  بح�رة





أغَلب نِسوان القرية كانن يخبِزِن على النار، بس ال�وم ِمتَمدنات، زّي أنا َيعني، أنا بشتري الُخبِز ِمشتَرى 
وبتمنى لو حدا يخبز بالبلد وأشتري منه َبَدل ما بيجيبوه من برّة.

أنا َبحْب ُمن�زَه قّدورة في رام هللا، البنات بِنبسطوا كث�ر، في ألعاب، وفي َكنت�ن شو ما بِدهم بيشتروا 
منه، وفي ساحة للرياضة. من ناحية مادّية الدخولّية يا شيكل يا شيكل�ن، أنا ِمش ذاكر بالزبط النه 

جوزي بِحاسب، َبس إنه يعني بتِدَفعي إشي رمزي ألنها �ابعة للبلدية. َيعني لّما بِنروح على نابلس أو على 
الباذان، التذكرة بِجوز على الواحد ٢٠ شيكل. أو على النجمة مول م�ال، ِفش تَذكرة َبس بِتحطّي على 
اللعبة إّلي بّده �ِركبها الِطفل َمصاري وبِتجّمع َمبلغ... إللي مش حلو في قدورة إنها جاي في منطقة 

محصورة ب�ن دور وما ب�قدر �توسع.
أنا َبحْب أبِعد َعن األحياء الَسَكنّية، َبحْب المناطق إّلي ف�ها طبيعة، بتر�احي نفسيا. َبحْب كل مكان فيه 

شجر، َبحْب الدار المس�قّلة إّلي محّوطة زّريعة. َبحْب هاديك المنطقة �وم نِقَطع الواد، َبحبها ألنها 
هادية ومِفش ف�ها َحد. الريحان، الب�وت المس�قّلة ف�ها حلوة، وفي كمان الحي الدبلوماسي حلو... حلو 

وِمش حلو، يعني الحلو الب�وت المس�قّلة والشجر، والشوارع نظيفة، وفي حاويات، والشوارع واسعة 
ومنيحة، بتحّس�ها راقية. َبس بِتحّسي أنها ِفش ف�ها حياة، يعني أنا بحّسها مناطق للموظف�ن، َبس 

ِمش للناس الطبيع��ن إّلي َزّينا، يعني بس للناس إّلي ِعندهم بِ�زنِس.
يا هللا ما أحلى التَخ��ل. تَجري الرياح بِما ال تَشت�ي الُسفن!

نعمات جودة محمد يعقوب 

  | |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع    |  محّالت تجارّية   الخاصة    |  محّالت لالحتياجات  |  مخبز  |  خدمات صحّية   الريحان)   ب�وت مس�قّلة (مع حدائق، م�ل 
مواصالت عامة ومواقف (�قل�ل سعر المواصالت)  |  روضة (مشروع خاص)  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  مكتبة  |  

أحراش (تشج�ر األراضي الغ�ر مستغّلة)  |  شبكة صرف صحي





وهللا أنا بحّسش أنه في أحلى ِمن المكان إّلي انوَلِدت فيه. المدينة إّلي أنا ِعشت ف�ها، جن�ن، أو أكثَر، هو 
الحي إّلي ُكنت ساكنة فيه في الَبلدة القديمة، بِتحّسيه بيت كب�ر كب�ر وفيه أكثَر ِمن عيلة. من الشبابيك 

بتطّلي على السوق، َخطويت�ن بِ�كوني في نُص السوق. في رَمضان بِ�القي الُسفرة ألف َصِحن، بِتحّسي 
ِمش كل إشي بالحياة الزم يكون فيه َمطاعم وكوفي شوبات وَطلعات وفو�ات، هي الحياة بالناس نَفسها. 
هي بالذات حارِ�نا، زي الُمخّيم، الحيطة عال الحيطة، ْبقينا لّما بدنا اشي َبس نُدق على الحيط، يسمعونا 
جيارانّا، "إيش بدك؟" يسألونا، ونقّلهم ِمن ورا الحيط، وِمن الشّباك ب�ن البيت�ن بن�ناقل األشياء. هناك 

كمان البرندات معل�ق�ن بالهوا، تِبقى جارة على هاي البرندة وجارة على هاي البرندة، وجارة هناك 
وبيحكوا مع بعض. الساعة ٧ الصبح َبكون نايمة، َخَلص بِيكون باب دارنا َمفتوح والجارات بِفوتوا عنّا، 

َبصحى على صوتهم وهم بشربوا قهوة، وبِرو�ِحن ِ�نت�ن، بيج�ن �ال�ة، وهيك. كشكال، هي الحارة كشكال! 
وكا�ن زمان زمان عنّا بالحارة في سينما، واحنا لحد ال�وم بنسم�ها "سينما". أهل الحارة لّما بِدهم 

يعملوا ِمناسباتهم ف�ها ِسِعرها َطري، ٤٠٠ او ٥٠٠ شيكل، وكث�ر كب�رة، وْبُنْصُمد الِعرسان على الَمسَرح، 
حلو اإلشي! لّما َخَطبِت أنا أبوي بيحكيلي: بدي أسّويلك بالسينما، قل�له ال وهللا يجوا أهل رام هللا وأقعد 

قبالهم على المسرح؟! فعِملت َحفلتي التوج��ي ف�ها بس الُخْطبة في قاعة بعيدة عن الحارة.
َبِحس لو بيتحقق هاد التَخ��ل، هيك بتِصفي البلد تمام التمام!

رماء أكرم حسونة

ب�وت مس�قّلة (مع حديقة)  |  أراٍض زراعّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  صالون للسيدات (مشروع خاص)  |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع   |  
مواصالت عامة ومواقف (منتظمة)  |  توسعة المدرسة  |  روضة |  مركز تدريب حرفي نسوي  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  

مرافق خدماتّية  |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  أحراش (تشج�ر األراضي الغ�ر مستغّلة)  |  كام�رات مراقبة





َبِحْب بِالَمكان إّلي َبتَخّيله ْيكون كلشي َسهل الوصول إلله، للَخدمات أو التَعليم أو إذا صار َمعي حاِدث أو 
إشي أكون َقريبة على الُمستشفى وهيك، ِمش بِّدي َوِقت َت أوصل. زّي ما بِنشوف في المسلسالت 

التركية، طبعاً تركيا ِفش بعدها، وإنه كيف عايش�ن َمع الطبيعة. في ِعّدة َمناطق إّلي ف�ها ب�وت ك�ار، 
لونُهم أبَيض وَقريبات ِمن َبعض، وعلى الَبَحر، وفي نُْص المدينة. م�ن ما بِحب الَبحر وُيسكن في َمحّل 

َزي عّكا؟! 
يعني أنا َبحب المنطقة إّلي َبعيش ف�ها �كون ِمش بعيدة عن المدينة وِمش صغ�رة، ألنه �وم �كون 
صغ�رة ما بيكون في َخدمات واألشياء األساسية إّلي بنح�اجها، ما بِ�كون متوفرة. دار سيدي في قرية 

إسمها َقطنّة، هي كب�رة وف�ها كث�ر دور، وف�ها كل الخدمات إّلي بدك اياها: صيدلية، سوبرمارك�ات، 
مخابز، محّالت أواعي. أنا �وم بّدي أروح على الجامعة الزم أوصل رام هللا ّوسط الَبلد أّول وبعد�ن آخذ 

فورد �اني على الجامعة، مع إنّه في َطر�ق ِمن ِعنا ِمن الَبلد بتوخد ١٠ دقائق، َبس ِفش مواصالت عل�ها. 
والمدرسة إّلي بالبّلد، الزِم التعليم ف�ها يتغّ�ر ويتحّسن. وِمش َبس التعليم، يعني بيلزم َمكان يعملوا 

في إشي ِم�ل َمخيطة أو َمكان يتدربوا فيه الطّالب، وهي الفترة إّلي الناس بيتعرفوا على بعض. عنّا 
الشباب بيل�قوا كث�ر، في القهوة أو في نص البلد، أما البنت بتّضل في الدار َلَحد ما ِ�تجوز.

يعني َهّسا َعن َجد َرح يص�ر اشي في ع�ن قينيا؟ انشاهللا تص�ر البلد أحسن
 

رزان جمال علقم

ب�وت مس�قّلة (مع حدائق، شبكة مربعة م�ل برشلونة)  |  خدمات صحّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  شارع مشاة وأدراج  |  
تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف (منتظمة)  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق خدماتّية  (للطلبة) 





في َبلد إسمها تُرمسعّيا، َبحْب َمدخلها كث�ر كث�ر، هيك َعريض وجميعه َشجر نَخ�ل على الجهت�ن، كث�ر 
حلو. وشوارع رام هللا م�ال، كيف مبّلط كث�ر ِحلو، شارع رَُكب وشارع الوردة الحمراء، كل الشارع أرِصفة 

وَزرع، وفي حاويات للزبالة، وفي َبسطات ذرة أو قهوة، وفي َبلكونة عل�ها ورد، وفي َمحّالت قديمة والُبنى 
َقديم مع َبالك�ن على الشارع، وطوا�ق ف�ها ناس ساكن�ن أو َمكاتب محام��ن أو دكاترة؛ يعني كّلو مع 
َبعض كث�ر ِحلو المنظر، بتِر�احي وانتي ماشية فيه وبِ�كوني َمبسوطة. َهّسا شارع الِحسبة، هي أصال 

َبلدة رام هللا  القديمة، ف�ها سّكان ِمن زَمان زَمان والمحّالت إّلي ف�ها بتحّسي الروح القديمة، أما شارع 
رَُكب أو شارع اإلرسال هذول للرأسمالّ�ن أكثر.

هاي الَبلد، ع�ن قينيا، بحبها كث�ر كث�ر، خاّصة بالرب�ع لّما بِ�كون َخضرة َخضرة وبيجي عل�ها كث�ر زّوار، 
وهاظ اشي ْمن�ح. في الجبل هاظ في َقلِْع َزّي ال�ّل وقباَله البّيارة، كاِشف الَبلد والواد وفي أشّجار 

ِمخ�لفة: مشمش ولوز وبلوط؛ يعني بِ�كوني كاشفة ُكلشي مع الَخضار والَ�ْي وبِتضّلي للغروب، ِمن 
ُهناك المنظر ُخرافي! مرّة َصْدَفْت ُكنّا مروح�ن والجيش كانوا ماش��ن، احنا عادي ضّلينا ماش��ن، يعني 

هاظ االشي احنا ِمتعّود�ن عليه. بيكون ِحلو لو حطوا َمقاعد وِ�تسنسل، أو يعملوها َزي َمنطقة وادي 
الباذان… يعني ممكن إذا الجيش بّده يتوّسع، ُممكن �وخذوها.

أنا بفّضل الريف أكثر ِمن الُمدن، ولو انّو التَخ��ل إّلي عمل�ه َحطيت فيه �قريبا ُكلشي بيعملوه في المدينة!

نعيمة هشام لمّلح

ب�وت مس�قّلة (مع حدائق)  |  أراٍض زراعّية (زراعة البيارة)  |  خدمات صحّية  |  مخبز  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  شارع مشاة وأدراج  |  
تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع   |  مواصالت عامة ومواقف  |  دراجات هوائية  |  توسعة المدرسة  |  روضة  |  مركز مواهب أطفال  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  

أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  أماكن �قافّية  |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  شبكة صرف صحي    





أكثر َمدينة حّبيتها هي بيت لحم، في بَشوارِعها إضاَءة ِحلوة وأماكن تُراثية وَقعدات وَشجر. حّسيت 
شوارع بيت لحم زي كيف شوارع إسرائ�ل، أو زي شوارع الط�رة، كيف ترتيبها بيكون نَفس هاد األسلوب، 

مخططة ومبنّية، إطارات الرَصيف والحزوز إّلي في النص، اإلشارات و�ن تِمشي واإلضاءة العالية، وشجر 
وورد بيكون طالع جديد أو بيكون إله سن�ن َبس مرَتّب. والبلدة القديمة مع شوارعها الضّيقة والممرّات 

الصغ�رة َبموت عل�ها! أهل الدور نَفسهم حاطّ�ن إضاءة برّا وأشياء �انية، وفي درج كث�ر طو�ل كث�ر حلو. 
وفي ِعندهم َكمان شارع أظن إسمه شارع الجامع او شارع المستشفى، كّليا�ه حبال إضاءة الفينه على 
الشجر الكب�ر، ومن تحت كمان مطلع�ن زي حجار وبانينها على َبعض، ومطلع�ن شجر بالنص والف�ن 

عليه برضو حبال إضاءة.
ِمن المناطق إّلي انا حّبيتها برضو وسط المدينة برام هللا، شارع المعارض بحّبه كث�ر وطبيع�ه، كيف 

المحّالت والحجار المَصفط�ن عاألرض، عند األمراء وعند ميس الريم، واإلضاءة في الل�ل كمان. وكمان 
َبحْب الب�وت القديمة إّلي عنّا في البلد، َبس بِدها تَرتيب عشان تِطَلع ِحلوة، ممكن ينعمل مطعم ف�ها، 

ُهم نَفسهم أصحاب الب�وت يعملوا أي مشروع ألنه ما حد ب�رضى يعطي الب�وت القديمة لحدا، يعني 
يكون مكان يل�قوا الناس فيه. هي َصح َمنِطق�نا ِحلوة كث�ر، َبس كث�ر ف�ها تَخريب، عشان هيك ِمش 
مبّ�ن َجمالها. وفي ِعندك المنطقة إّلي ف�ها الَنبع تَحت على الواد، كث�ر كث�ر ِحلوة، يكون في اشي عام، 

لو انَحط ف�ها شجر ومقاعد وهيك أشياء مرتّبة بتِطلع أرقى كث�ر!

إخالص الخطيب

  | |  شارع مشاة وأدراج   |  حّالق    |  صالون للسيدات   ال�ومّية   |  محّالت لالحتياجات  |  مخبز   |  خدمات صحّية   |  عمارات   ب�وت مس�قّلة (مع حدائق)  
تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف (مع حديقة)  |  دراجات هوائية  |  توسعة المدرسة (نقل)  |  روضة  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات (دخولية)  |  

أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  مكتبة  |  مرافق خدماتّية  |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  خدمات مالّية  |  مساحات إن�اج اقتصادي  |  جسر (فوق العبارة)





حابِب أروح على تركيا! أنا َبحَضر ُمَسلًسل اسمه "الطفل"، الَحي إّلي فيه األحداث ِحلو، جبال وحدائق 
ُمَعل�قة وَبَحر، وفي ِعندهم تُراث، َمالن أشياء َعجب�ني: َطريِقة أعراسهم ِحلوة، وعاداتهم و�قاليدهم، زي 
لّما يحنّوا الَعروس بَِقعدوها في النص وبيلبسوها أحمر وبيلفوا ذيالها، هاي حلوة، إحنا ِفش ِعنا هيذ، 
يعني بيْعَملولها َسهرة في الل�ل. في مسلسل "ال أحد َيعلم" أعَجَب�ني الميناء، الناس عايش�ن في َبلد 
َبس ب�روحوا على الميناء في السيارة. بتشوفي َقوارب وُسُفن والناس ب�روحوا يشّموا الهوا في البحر. 

وفي َجز�رة في نُص الَبحر ف�ها ب�وت َقديمة َزي الب�وت القديمات إّلي عنّا، وف�ها مطاعم َعشان �روحوا 
الناس يقعدوا ف�ها. في مسلسل "نور ومهند"، في القصر القديم إّلي ِمن زََمن الُعثمان��ن، ِحلو هاظ 

البيت، حّسي�ه َقديم جًدا، يعني تُراث. أنا َعن َجد َبحْب الدور القديمة المرََمِمة أكثر ِمن الڤلل.          

صمود لمّلح

عمارات (تجارية)  |  خدمات صحّية  |  محّالت لالحتياجات ال�ومّية  |  محّالت تجارّية  |  تشج�ر وتوسعة وفتح شوارع  |  مواصالت عامة ومواقف  |  توسعة المدرسة  |  
روضة  |  مركز تدريب حرفي نسوي  |  مساحات اجتماعّية وم�نزهات  |  أماكن ترف�هّية  |  مرافق رياضّية  |  مرافق خدماتّية   |  ترميم و�أه�ل بنى قائمة  |  بازار    





ِمن َحد ما ْخلِِقْت وهو ِفش تَغ��ر، َخفيف، يعني هاي الَبلد ِمش َميؤوس ِمنها، هي ْمنيَحة، َبس الزم 
�كون أرتَب. يعني َمالن أراضي، بيقدروا �َزبطوا أكثر و�زرَعوا، َبس ما َحد زارع. الَورد ما بيلزَمنا، بيلزَمنا َشجرة 

نوَقْف تَحتها بالَحّر ِعند الموقف. ما بّدي الَبلد تص�ر َزي رام هللا، َكثرة ُسّكان وَضج�ج وَفوضى. يعني أنا 
�وْم أروح على دار أخوي، ساكن�ن في إم الشرايط في َعمارة، الجار بيحكيش مع جاره "مرحبا"، َبقُعد 

ساعت�ن، �الث، َبس ما َبصّدق وأنا أَرّوح. ليش ينِحشروا َبناتي؟ يعني هان ِعنّا إذا بِدهم يطلعوا، بيطلعوا 
على الشارع، على الحاكورة، على الدكان. هناك إذا بِدُهم يطلعوا بيص�ر "أوعى السيارة" و"أوعى الشارع".  
هاي الُغرفة الي َسَنت�ن قاعد ف�ها، ولّسا زي ما شايفة ِمش جاهزة. بِّدي أَعل�ْم َبناتي بِزيادة، ِمش قادرة. 
بّدي أساوي شي َمشروع، ِمش قادرة. أنا َبشتِغل بالتطر�ز، َبس عالفاضي، ِفش نَتيجة، َبَصّفي وال اشي، 

ل أرَبع أو َخَمسمّية شيكل، َبقول بِديش  الحياة غالية وُكل ما أطلع على رام هللا بيجيني اشي. م�ًال، َبَحص�
أوِخذِهن، بّدي أّسوي ف�هن اشي للدار، أو في علينا جاي ُمناسبة والزم أشتري إشي؛ بتيجيني واحدة 
بِدها تِخَلع طاحونة، أو واحدة َمريضة الزم تروح على الدكتور. َبروح بّدي أشتري أغراض، معي مّية أو 

ميت�ن شيكل، ما َبخل�ص إال هو ِفش وال شيكل! شو بِّدي أساوي؟ حتى إّلي َبشتِغل َمعها، ب�قوّلي "ُكل ما 
بتيجي بِّدك َمصاري"، َبْحكيلها في اشي َضروري، بِ�ُقّلي "لّما تَخلصي بتطَلعي ِب وال اشي"... هللا بيع�ن، 

شو ما بتِشتِغلي على الفاضي، َبس َعشان اللقمة، بْتُحطي اللقمة في َبطنِك وَخَلص.    
بّدي َ�لفريك، عشان أوَصل على الَبلد بُسرعة. وبّدي أنُقل داري على الَمرج، بّدي أُحطها ُهناك أحلى اشي؛ 
وّال َبس الَ�هود يُحطوا؟ لو يعرَفوا ال�هود شو بِنساوي وشو بِْنَخِطط بيفَضحونا. َعم نِتَخ��ل َشغالت ُعِمرها 

ما بِتص�ر!
عفاف علقم
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أَّول ما إجيت على الَبلد َبَقت المنطقة تَِحْت على الواد َجنا�ِن ُكلها ليمون وَشجر وَبَقْت َ�ْي أَْبرَْك، اشي 
بَِجنن! كان في ب�وت َقديمات في النص، وبِرَكة ِمن هان وبِرَكة ِمن هان، والواد َشّغال صيف ِش�اء، إّلي 

بيصيد َسَمك وإّلي بيسبح. أنا َبقيت آُخذ َبناتي، وأنا وِسلفاتي نُطُبخ أي َطبَخة بتيجي على بالنا، نُقعد 
وهللا ما نِدري َعن الوقت! كث�ر َبقى ف�ها َمناِطق ِحلوة الَبلد، َبس صار إّلي بِّده َحَطْب �روح يُقص ِمن 

الَشجر، َقصوا ُكل الَشجر، بيجوز بِتعّدي فوق ال ٤٠٠ َشجرة ليمون وبر�قال وجّوافة، شو ما ب�تَمنّي في، 
َشكل الَحْب إّلي كان يبقى عل�ِهن أّيام الِش�اء بِجنن. ُكّله َقصَقصوه وأخذوه وَبطّل إلها ِشِكل ِمن َمرّة، 

هّسا صارَت للَغَنم �رع�ن ف�ها. أّيام َبقيت هيك أنَزل بّدي رَِذْف، َعشان ُفرن النار َبقيت أخبِز عليه. وَبقينا 
نِلَعب في الَ�ْي، َبق�ن بناتي يعِجنن َلَبْص (طينة) ويبن�ن بالحجار، َبس هذا الج�ل ِفش نِعَمّله هيك 

النّه الط�رة ب�نّزل الَمجاري علينا. إلي َ�قريًبا ٥ سن�ن َبْنزَلِش أقُعد هناك، َبس َبمُرق َوقت الزيتون. هّسا 
ْط رَِذْف وال َبخبِز على النار. زِن َبناتي، ال َبروح أَلق� اتجو�

هاي الطر�ق َبقينا نروح ِمنها ِعند الَبدو، كث�ر ِحلوة النّه ف�ها َشجر، نروح نِمشي ونَمّ�ل ِعندهم، ِحلوة 
الَقعدة ِمعهم، َبقينا نُقُعد نِتَسّلى، نِسَمع َحك�هم إّلي َغريب عن َحكينا ونِتَخر�ف َمعهم. َبق�ن َبناتي 
صغار، في ِعندهم َحمام وجاج وَبط وَغَنْم، وَبقينا ناخذ ْمخيض (لبن للشرب) مرّات ِمنُهم وحليب.

أصًال أنا َبفَهِمْش للخرايط، كيف مشيت معك وهللا ما أنا عارِف! شوفي، ُكّل إّلي َحطي�ه بينعاني ِمنّه. 
التَخ��ل وهللا اشي بِجنن!

نداء جهاد مزارعة
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في الِحلِم!... في الِ�لِفز�ون، يعني أنا َبحَضْر ُمَسلَسالت، بِ�كوني تِحَضري وبِتَغْمضي عينيكي وبتِْحكي يا 
هللا لو في ِعنّا هيك. م�ّال الِجِسر إّلي بيكون ُمَعل�ق في تركيا هاظ َفظ�ع، َبس ُمستَح�ل في القرية يص�ر 

ِعنّا َزّيه! َخّلينا نِْحكي في فلسط�ن بَِشِكل عام، عالِقة الناس في َبعضُهم هي اإّلي اخَ�لَفت. أنا شو 
ُشْفت في الُمَسلَسل، بيتعاونوا الج�ران، بيحكوا مع َبَعض، بيجوا على َبَعض زيارات، ِمش َزي هان ُكل 
واَحد لحاله، ِمنِقطع�ن ِفش تَراُبط، إال إذا في ُعرُس أو ُحُزن. لو في َمَحل َطبيعة َم�ال، َحديقة ْصغ�رة، 

هيك َم�ًال َمَحل ْصغ�ر َزي مطعم َشع�ي. لو في بُِكل بيت َحديقة، َبلكونة، وُقدامك َخضار أو َشَجر، هو 
االشي إّلي أنا فاْقَده في داري. والزم يص�ر في اشي ألعاب للصغار، َسحاس�ل، َمرَاج�ح، َعشان وهم 

ْل، يجيبوا إّلي َمعاها أوالد َم�ًال يلَعبوا ويقُعدوا ويَدرِدشوا. وليش ما يكون في  ماش��ن َكزدورة م�ًال، يَم��
ِقطار َخفيف؟ اها، خّليه يكون ب�ن الُقرى َزي الُقرى الِهندّية، َمرّة ُشفتها ْبتُمُرق ِمن ب�ن الُقرى، َحتى 

بيكون في ْمَبّسط�ن والِقطار بيكون مارِق ِمن الُنص! 
إسَمعي، أنا بِّدي أحاِفظ على الطابِع الَقَروي، ِ�ْنسيش إنه َقري�نا ُكّلها ُع�ون َ�ْي  وَخضار، بِّدي اياها �كون 
َقرية َبس ِمتطورّة، يعني ِمش ِ�ْقلِب َمدينة ودور ْمَطنَطرة فوق َبَعض. إحنا َبس بِدنا األساسّيات: َمدرَسة 

وَروضة وِعيادة، الطر�ق الفاضية يكون ف�ها إنارات، والَ�ْي اتَضل َزي ما هي، والَشجر َزي ما هو، َعشان 
بِّدي أخّل�ها َطبيعية على ما هي.
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الَجز�رة، بَِغض الَنَظر يعني بيكون في َشَجر وب�كون َ�ْي  وَطبيعة، هاد اشي أنا َبموت فيه. َجز�رة ُقبرص 
هاي َحّبيتها، ُشفتها على الِ�لفز�ون زي بَِبرنامج و�ائقي. َبتذّكر الَشجر وال�ْي في الُنص وحوال�ها اشي 

حلو، بِنايات، َطبيعة، يعني ِمش بِناية َضخمة، ُكلها ُمتساوية، وأَقرَب للطبيعة أكثر. ِشِكلُهم بِنايات عادي، 
اسِمْنت، بيضيفولُهم ِمن فوق َخَشب، ِمش َقرميد، ُقّدامها بِرِكة َ�ْي  مع َورْد وهيك بيجي َجنبها َزي 

ُبس�ان للزراعة.
ع َخدمات، إنّه يْشَمل َم�ًال ِعيادة صحّية، َمَقر للمجلس الَقروي،  أَهْم اشي بِّدي يكون في نُص الَبلد ُمجم�
وروضة أطفال، وأكيد ِمح�اج�ن بالَدرَجة األولى اشي خاص للنساء. يعني إذا بِدنا نِل�قي َمع نِساء الَقرية، 

أو إذا في نَدوة، ما بِدنا نروح على َقهوة، ما بِدنا نروح على اَلمجلِس، بِدنا َمكان ُمسَ�قل خاص بالنِساء. 
وحابّة يعملوا أسوار، هاي نُقطة ُمهّمة جًدا. يعني اْتَطّلعي أنا، هون ِعندي َجنْب بيتي ِمش قادرة أعمل 

سور، روحي شوفي الزبالة كيف، بِدنا نُقُطف الزيتون، َبس َمليان َزبا�ل، ِمش قادرة أزرع اشي َحوال�ن 
بيتي، ليش؟ ألنه فالِت وفي ِعنّا كالب ضاّلة وَح�وانات بِتش�ل الزبا�ل وبتص�ر ْتَشْحِوط ف�ها بالشواِرع 

وتَحت الَشجر.
َبس �روحوا المستوطن�ن هللا كريم انشاء هللا، حابّة يكون ف�ها َزي ما تِحكي َحديقة مع َقعدات مع 

َمالهي �كون ُمَوّسَعة، وأنا بِّدي أوِخد َواحدة َشّقة ِمنِهن. َقبِل ما َسك�رَْت الطر�ق، ُكنّا وإحنا نازل�ن على 
أهلي، ُكنت أحكيلهم "هاي بيتي، أنا عارَفة هاد البيت إلي". أرْضنا وِمن َحقنا نِحَلم و�ن بِدنا نُسُكن! 
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َمنِطقة الَجنا�ن كانت أحلى ِمن ال�وم، كانَت َدَرج َقديم والَ�ْي طايَحة ِمن َسطْح الَجَبل وطالَعة ِمن الواد 
وف�ها َحَنفّية، والَ�ْي بِتُصب لحالها على اليم�ن وعلى الشمال، َ�الث نَبعات بيطيِحن، َبَقْت اتَسطّل، 

َبقيتي ُ�قْعدي على الَدَرج وتُحطّي ايِدك هيذ و�كوني صافنة، و�قولي ِمن و�ن جاّية؟! َكَحفوها وإجوا َبنوا 
ر  َخزّان وَخّربوا الِدنيا ف�ها وراحت الَ�ْي. َبَدل ما الَنبَعة طا�ح ف�ها الَمجاري، الزم ْتص�ر نظيفة وتِرَجع ِ�تعم�
ِمن أول وجديد، تص�ر ْمنيحة ونَقّية وصافية. يعني إحنا بِنروح بِنكزِدر دايًما، ْبنوِخذ أوالدنا ومنوَصَله، في 
الَشتوية تِبقى الدنيا تُْمُطر واحنا ْبنِْتَفر�ج على الَ�ْي. يعني لو يبقى في َزي َمَحل َشع�ي، م�ًال ُكشك، يبقى 

في ناس بيشوا اللحمة على الَفِحم وانتي واقفة، والقعدات يبقى ف�ها نِظام وتَرتيب، بيدَعموها الناس 
إّلي في القرية وإّلي ِمن برّة، وِمن الَشقت�ن بتِطَّور أزَود.

عنّا الجامع في َبلدنا طابق�ن، التح�اني ناِدر ِجًدا إنّه َحدا يستَِغّله، لو نِعمل في ِقِسم منّه روضة لألطفال 
ألنو أوالدنا ِمش ك�ار، وباَبه ساحة وبعيد عن السّيارات. وفي ِقِسم �اني ِعيادة صحّية، لو َزي زَمان، َبقى 

يجي دكتور ُكل أسبوع َمرّة، يجي ساعت�ن يعمل فحوصات ويعطوا الناس أدوية، َزي أكامول، دواء 
الضغط، دواء الُسّكري، لو �رَجع هاظ االشي ِمن أول وجديد. 

أنا نِفسي أساوي ُفرن كب�ر وأب�ع كماج وُخبِز للناس، وعلى طابون النار، وأب�ع في السوبرماركت، يعني لو 
يِصحّلي ُفُرن أرَبع َطبقات َبْعِجْن وَبخبِْز وَبْطَعْم الناس، إّلي الواحد يستَفيد ويساوي َشغلة وهو في الدار.
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