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تقرير

ُ
هويدا خالد :اليوم عدت أجمل
في ّ السابق ،كانت هويدا خالد ترفض الكالم .أما اليوم وقد
تكلمت ،فباتت ترفض الصورة .قد ال يكون الرفض نهائيًا ،بل
مرتبط بإزالة الضمادات عن وجهها الذي خضع قبل عشرة أيام
لعملية تجميليةّ ،ادخرت والدتها تكاليفها من بيع اللنب

ّ
املشوه (أرشيف ــ األخبار)
في املدرسة سيفاجأ الرفاق بوجهي غير

كامل جابر
ست سنوات م� ّ�رت على تلك امل�ج��زرة في
ع��ري��ض دب�ي�ن ،ش��رق��ي ب �ل��دة م��رج�ع�ي��ون،
وأودت بحياة الفالح داود خالد وولديه
ع �ب �ل��ة (ع� �ش ��ر س � �ن � ��وات) وأح � �م� ��د (س �ن��ة
ً
وثمانية أشهر) فضال عن إصابة ابنتيه
ه� ��دى وه� ��وي� ��دا وت��دم �ي��ر امل � �ن� ��زل .ال �ي��وم
ت�ت��ذك��ر ال�ع��ائ�ل��ة امل �ج ��زرة وت�ق�ي��م إف �ط��ارًا
متواضعًا على «أرواح الشهداء
عائليًا
ّ
ال��ذي��ن غ��اب��وا ع��ن��ا» ،ت �ق��ول ف��اط�م��ة داود
خالد.
ث �م��ة إص � ��رار ي �ل��ازم ه ��وي ��دا خ ��ال ��د ،اب�ن��ة
الرابعة عشرة ،على مغالبة األلم والذكرى
املوجعة ،خصوصًا بعدما بدأت خطوط
اإلص� ��اب� ��ة ت � ��زول ع ��ن وج �ه �ه��ا ال�ح�ن�ط��ي
الجميل .فقد أجرت عملية تجميلية منذ
ّ
ع�ش��رة أي ��ام ،ت�ك��ل�ل��ت ب��ال�ن�ج��اح ،وأع ��ادت
ال�ب�س�م��ة إل��ى وج�ه�ه��ا وإل ��ى ق�ل�ب�ه��ا .ه��ذه
الطفلة التي انتزع منها ال�ع��دوان ،وهي
ف��ي ع�م��ر ال �ث��ام �ن��ة ،وال ��ده ��ا وشقيقيها،
وكذلك إحدى عينيها.
«لن تلبسي بعد اليوم نظارة» ،قال لها
الطبيب ال��ذي أج��رى العملية .أما ندوب
ال �خ ��د ت �ح��ت ال �ع�ي�ن ال �ي �م �ن��ى ف �ل��ن ي�ب�ق��ى
منها غير آث��ار قليلة «ول��ن يراها إال من
ّ
يحدق إل��ى الوجه مليًا» ،تقول والدتها
ح �م �ي��دة .ت�ش�ي��ر األخ �ي ��رة إل ��ى أن عملية
ّ
ابنتها «ك��ل�ف��ت م��ا ي�ف��وق  600دوالر في
عيادة الطبيب سمير شحادة ،في إحدى
ع �ي��ادات ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة»ّ .الطبيب
أج��رى العملية ف��ي ال�ع�ي��ادة ليخفف عن
ال�ع��ائ�ل��ة ال�ت�ك��ال�ي��ف« ،ل�ق��د ّادخ� ��رت املبلغ
م ��ن ب �ي��ع ال �ل�ب�ن ،ل �ك��ي أح �ق��ق ه ��ذا ال�ح�ل��م
لهويدا ولي .لم أكن ألتمكن من إجرائها
ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال�ج��ام�ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ،أو
أي مستشفى آخ��ر ،لقد أجرينا العميلة
وخرجنا بعد ساعة».

ال تفارق البسمة وجه الطفلة التي عانت
م ��ا ع��ان �ت��ه ج � � ّ�راء اإلص ��اب ��ة م ��ن ص ��اروخ
إسرائيلي سقط في  19تموز  2006قرب
م�ن��زل�ه��ا .ي��وم�ه��ا ف �ق��دت ع�ي�ن�ه��ا ال�ي�م�ن��ى،
وأص� �ي� �ب ��ت ب � �ج ��رح ب ��ال ��غ ف� ��ي وج �ن �ت �ه��ا
اليمنى .هويدا اليوم ،على غير ما كانت
عليه بعد العدوان بسنوات قليلة ،حينما
كانت تلوذ بالصمت وتسرح بعيدًا كلما
تطفل على حياتها ل�ق��اء ص�ح��اف��ي ،هي
اآلن تحاور وتجيب ،لكن بعيدًا عن عني
الكاميرا وجهاز التسجيل ،وال تتردد في
التعبير عن فرحتها بالعملية الجراحية
األخ � �ي ��رة .ت � ��روي« :ل �ق��د أج � ��رى ال�ط�ب�ي��ب

النظارة
لن تلبس ّ
والندوب تحت العين لن
يبقى منها إال اآلثار

بنجًا موضعيًا ،وكنت أشعر بما يدور
ح��ول��ي .ل��م َأر ال�ج��رح الجديد ف��ي عملية
التجميل جراء ضمادة وضعها الطبيب
الذي أخبرنا بعد زيارة ثانية أن العملية
ّ
تكللت بالنجاح» .هذه الضمادات كانت
س�ب��ب رف��ض ه��وي��دا ال�ت�ق��اط ص ��ورة لها
ب �ع ��د ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي أزاح� � � ��ت ع��ن
وجهها شيئًا من الذاكرة األليمة.
«م��ن امل��ؤك��د أن ه��وي��دا تحتاج إل��ى أشهر
إض ��اف� �ي ��ة ل �ك��ي ت �غ �ي��ب آث� � ��ار ال � �ج ��رح ع��ن
وجهها ،وعليها أال ت�ع� ّ�رض ه��ذا الجرح

ألش�ع��ة ال�ش�م��س ّات �ق� ً
�اء ل�ل�ح��رارة ال�ت��ي قد
تؤدي إلى التهابات» كما تؤكد والدتها.
أم � ��ا ه� ��وي� ��دا ف �ت �ض �ي��ف« :ل� �ك ��ن ال �ط �ب �ي��ب
طمأنني إلى أن كل شيء سيعود طبيعيًا،
وأنا فرحة جدًا إلجراء هذه العملية».
تصوم هويدا أيام شهر الصوم ،بالرغم
م ��ن ن �ح ��ول ج �س��ده��ا ،وت� �ع ��زو وال��دت �ه��ا
س �ب��ب ال �ن �ح��ول إل� ��ى ام �ت �ح��ان��ات ن�ه��اي��ة
العام الدراسي« ،إذ تراجع إقبالها على
الطعام ،ولم تطمئن قبل صدور النتائج
ون �ج��اح �ه��ا ،وه ��ي س�ت�ت��رف��ع إل ��ى ال�ص��ف
التاسع (البروفيه)».
ت ��درك ه��وي��دا أن ش�ه��ر ت�م��وز ه��و الشهر
ال � ��ذي ت �ع��رض��ت ف �ي��ه ال �ع��ائ �ل��ة ل �ك��ل ه��ذه
اإلص � ��اب � ��ات و«ال � �ن � �ك � �ب ��ات» ،وب� � ��ات ع�ل��ى
والدتها أن تعيل األسرة التي بقي منها
خمسة أفراد (هدى ،هويدا ،فاطمة ،علي
وه��دي��ل) م��ن ب�ق��رة ت��رع��اه��ا ،وتساعدها
ف��ي ذل ��ك ش�ق�ي�ق��ة ال � ��زوج ،م�ث�ل�م��ا تساعد
في تربية األوالد ،خصوصًا بعد رحيل
جدتها ألبيها أم وليد .وهي ّ
أتمت في 12
ح��زي��ران الفائت أع��وام�ه��ا األرب�ع��ة عشر.
وب �ع��د ال�ن�ت�ي�ج��ة امل��درس �ي��ة ،وف ��ي مطلع
ال �ص �ي��ف ،رك �ن��ت ك�ت�ب�ه��ا ج��ان �ب��ًا «ألن �ع��م
ب�ق�ل�ي��ل م ��ن ال ��راح ��ة وال� � �ه � ��دوء» .تمضي
ال ��وق ��ت ال �ص �ي �ف��ي إل� ��ى ج ��ان ��ب وال��دت �ه��ا
في البيت ،أو عند بيت جدها لوالدها،
ال�ق��ري��ب م��ن بيتها ع�ن��د أط� ��راف ال��راب�ي��ة
ال��واق �ع��ة ب�ي�ن ب�ل��دت��ي دب�ي�ن وم��رج�ع�ي��ون
واملطلة على السهل« ،أو نذهب إلى بيت
ج ��دي ألم ��ي ف ��ي ص �ي ��دا ،ل �كّ��ن ف ��ي زي ��ارة
ت��دوم ساعات قليلة» .هي ملا تزل تتابع
دروس�ه��ا مع شقيقيها الصغيرين علي
وهديل في مدرسة اإليمان في الهبارية،
«في هذه املدرسة سيفاجأ الرفاق بذهاب
التشويه عن وجهي ،ولن يسألوني بعد
اليوم م��اذا حصل لوجهك .إل��ى املدرسة
سأعود أجمل».

تقرير

ّ
في شهر الصوم تغيير في األولويات
لطاملا اشتهرت طرابلس ٌ بأن
شهر رمضان له فيها مذاق
خاص يندر توافره في ّأي
منطقة لبنانية أخرى ،لكن
هذا املذاق له جوانب أخرى
وأساليب عيش مختلفة،
يتعلق بعضها بالجانب
املعيشي واالجتماعي ،وأخرى
بالوضع األمني
عبد الكافي الصمد
ّ
«ف��ض�ل� ُ�ت ف��ي رم�ض��ان أن ال أع�م��ل ،فأخذت
إجازة من الشركة» .هذا القرار الذي اتخذه
الشاب أحمد املصري ،الذي يعمل مندوبًا
لتوزيع أحد أصناف بطاطا «التشيبس»
ف��ي ط��راب�ل��س ،ليس الوحيد م��ن ن��وع��ه ،إذ
تشهد املدينة عادة في شهر الصيام إقدام
أشخاص كثيرين على اتخاذ قرار من هذا
النوع ،ألسباب متفاوتة.
املصري ّ
رد األم��ر إل��ى تراجع اإلقبال على
ُ«التشيبس» ف��ي رم�ض��ان« ،ففضلت أن ال
أتعب نفسي في التجوال في هذا الطقس
ال �ح��ار ب�ل�ا ن�ت�ي�ج��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن ج��زءًا
كبيرًا من راتبي يأتي من نسبة املبيعات،
فأخذت إجازة وبقيت في البيت».
ت� �ب ��ري ��ر امل � �ص� ��ري ال � � ��ذي ي � �ب ��دو م �ن �ط �ق �ي��ًا،
ّ
ينسحب كذلك على أحمد ب��رك��ة ،أق��ل��ه من
وج �ه��ة ن� �ظ ��ره .ف �ه��ذا ال� �ش ��اب ال � ��ذي يعمل
ّ
م��وزع��ًا ل�ل�أداوت امل�ن��زل�ي��ة أق��دم ع�ل��ى األم��ر
ّ ً
ذات� � ��ه ،م �ع��ل�ل�ا ه� ��ذه ال �خ �ط��وة ب��أن �ه��ا «م��ن

أج��ل ال�ت�ف� ّ�رغ لشهر ال�ص��وم ك�م��ا ي�ج��ب ،إذ
ي�س�ت��أه��ل األم ��ر أن ن�ت�ف� ّ�رغ ش�ه�رًا للعبادة
بعد أحد عشر شهرًا من غرقنا في شؤون
ال� ��دن � �ي� ��ا!» .ل �ك ��ن م� ��ا أق� � ��دم ع �ل �ي��ه امل �ص ��ري
وب ��رك ��ة ،وخ �ص��وص��ًا أن �ه �م��ا ال ي � ��زاالن في
مقتبل العمر ،لم يستطع أن يقوم به أيمن
ورب العائلة ّ
صابونة ،األربعيني ّ
املكونة
ّ
من  4أف��راد .فهو كان يستعد ،قبل أن يهل
شهر رمضان ،لترتيب بسطته التي يبيع
عليها العصير الطبيعي.
يوضح صابونة «نعمل في شهر رمضان
أكثر من بقية أشهر السنة ،ولهذا السبب
نكاد ال ننام إال س��اع��ات قليلة ف��ي اليوم،
إذ نقوم بإعداد أن��واع كثيرة من العصير
(ت � ��وت ،خ ��رن ��وب ،ج �ل��اب ،س � ��وس ،ل�ي�م��ون
وجزر وغيرها) ونبيعها عبوات بالجملة
وامل�ف��رق مل��ن ي��رغ��ب ،مستغلني ه��ذا الشهر
م� ��ن أج � ��ل ت ��أم�ي�ن م � �ص� ��روف ال �ع ��ائ �ل ��ة ف��ي
األشهر املقبلة»ّ .
بالنسبة
«موسمًا»
ل
يمث
وألن هذا الشهر
ّ
إلى كثير من أصحاب املصالح ،فقد فضل
من يملكون محال لبيع األلبسة واألحذية
وال �س �ك ��اك ��ر وال � �ش ��وك ��وال وه� ��داي� ��ا ال �ع �ي��د
وغيرها ف��ي طرابلس أن ال يصعدوا إلى
ال �ج �ب��ل ح �ي��ث اع� �ت ��ادوا ت�م�ض�ي��ة ال�ص�ي��ف،
«ألن �ن��ا م�ض�ط��رون إل��ى ف�ت��ح م�ح��ال�ن��ا بعد
اإلف � �ط� ��ار ،وإذا ص� ّ�ي �ف �ن��ا ف ��ي ال �ج �ب��ل ،فلن
ن �س �ت �ط �ي��ع ال� �ص� �ع ��ود وال� � �ن � ��زول ك ��ل ي ��وم،
فيذهب علينا املوسم» ،حسب قول أحدهم.
ً
العمل ليال في رمضان يكاد يكون جامعًا
م�ش�ت��رك��ًا ب�ي�ن ف �ئ��ات ك �ث �ي��رة م��ن امل��وظ�ف�ين
وال �ع �م��ال واألج� � � ��راء .م� ��ازن ال� �ح ��اج ،ال ��ذي
يعمل مضيفًا ف��ي أح��د م�ق��اه��ي طرابلس
لفت إلى أنه اتفق مع صاحب املقهى على
أن ي��داوم م��ن بعد اإلف�ط��ار حتى السحور
حتى ال يفقد عمله.

ل �ك��ن م ��ن ال ي�ع�م�ل��ون ص �ي �ف��ًا ،وخ�ص��وص��ًا
ال�ط�لاب منهم ،ف��إن ل��رم�ض��ان معهم ّ
قصة
ّ
أخ � ��رى ،إذ إن �ه��م ف��ي ظ ��ل ت��وق��ف ال��دراس��ة
بسبب العطلة الصيفية ،يعمدون إلى قلب
أي��ام�ه��م ف��ي ه��ذا ال�ش�ه��ر رأس ��ًا ع�ل��ى عقب،
فينامون نهاره ويسهرون ليله.
خ��ال��د امل �ي��ر واح ��د م��ن ه� ��ؤالء« :أن� ��ام بعد
ط�ل��وع الفجر وأستيقظ ق��راب��ة العصر»،
يقول وهو يصف ما يقوم به في رمضان،
قبل أن يضيف« :يوم الصيام طويل ،وفي
ه��ذا الطقس الحار أفضل ش��يء أن أسهر
في الليل وأنام في النهار ،ألنه إذا لم أفعل
ذل��ك ،ف��إن الصيام سيكون مرهقًا ،وق��د ال
أستطيع أن أصوم».
ّ
الشبان
وض��ع خالد يشبه أوض��اع أغلب
من أمثاله .فمن ُ
يجل في شوارع طرابلس

ّ
يمثل هذا
الشهر
«موسمًا»
لكثيرين
من أصحاب
املصالح
(أرشيف)

ق �ب��ل ال �ظ �ه��ر ،ث ��م ي �ف �ع��ل ذل� ��ك ف ��ي امل �س ��اء،
ي�لاح��ظ ك�ي��ف تخلو ال �ش��وارع ف��ي الفترة
ً
األولى من الشبان ،وتشهد تحوال جذريًا
ب �ع��د اإلف � �ط� ��ار ،وخ �ص��وص��ًا ف ��ي امل �ن��اط��ق
ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ش��ر ف �ي �ه��ا م �ق ��اه ��ي ال��رص �ي��ف
واملطاعم ،التي تزدحم بالشبان ،تحديدًا
ال��ذي��ن ي ��داوم ��ون ف��ي ه ��ذه امل �ق��اه��ي حتى
س��اع��ات ال�ف�ج��ر األول � ��ى ،وه ��م ي�ت�ن��اول��ون
وجبات خفيفة ومناقيش وكعكًا وغيرها،
وي��دخ�ن��ون النارجيلة أو يلعبون ال��ورق
أو ي� �ش ��اه ��دون م �س �ل �س�ل�ات ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
يتابعونها منذ اليوم األول لشهر رمضان.
لكن ه��ذه األج��واء التي تعيشها املناطق
ال �ح��دي �ث��ة واآلم � �ن ��ة م ��ن ط ��راب �ل ��س ،ت�ب��دو
منعدمة في األحياء الفقيرة واملضطربة
م��ن امل��دي�ن��ة ،وخ�ص��وص��ًا ف��ي منطقة باب

ال �ت �ب��ان��ة .ف �ه��ذه امل �ن �ط �ق��ة األك� �ث ��ر شعبية
وفقرًا وكثافة سكانية في املدينة ،وبفعل
اإلش� � �ك � ��االت األم� �ن� �ي ��ة امل �س �ت �م ��رة ب�ي�ن�ه��ا
وب �ي��ن م �ن �ط �ق��ة ج �ب��ل م �ح �س��ن امل � �ج� ��اورة،
واإلش� �ك ��االت امل�س�ت�ج��دة داخ �ل �ه��ا نتيجة
خ �ل�اف ��ات ف ��ردي ��ة وع��ائ �ل �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة،
جعلت ش��وارع�ه��ا تخلو تمامًا م��ن امل��ارة
بعد اإلفطار.
وال يقتصر األم ��ر ع�ل��ى ذل��ك ف�ق��ط ،ب��ل إن
مقاهيها الشعبية البسيطة التي ازدهرت
ً
في سنوات سابقة ،وكانت تشهد إقباال
ع �ل �ي �ه��ا م� ��ن أب � �ن� ��اء امل �ن �ط �ق ��ة ،ف �ض �ل��ت أن
تغلق أبوابها هذا العام ،ألن «أي إشكال
ّ
يتحول
بسيط بني الحاضرين كفيل بأن
ف��ي ل�ح�ظ��ات إل��ى اش�ت�ب��اك م�س�ل��ح» ،يقول
صاحب أحد هذه املقاهي واصفًا الوضع.

