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حليمة  ُصعقت  صباح،  ذات 
اجل���ري���دة  ف���ي  رأت  ع��ن��دم��ا 
شبابها.  اي��ام  لها  صورتني 
اه���ت���ّز ج��س��ُم��ه��ا وارجت���ف���ت 
القهوة  فكادت  اليمنى  يُدها 
عليها.  ت��ن��س��ك��ب  ال��س��اخ��ن��ة 
وضع  ال��ى  حليمة  س��ارع��ت 
لتمسك  ج���ان���ب���ا،  ال��ف��ن��ج��ان 
املرجتفتني،  بيديها  اجلريدة 
التقرير  ت��ق��رأ  ان  م��ح��اِول��ًة 
الذي  املستفيض  الصحفي 
الصورتان.  تانك  تتوسطه 
م���ض���م���ون ال���ت���ق���ري���ر ال����ذي 
قراءته  م��ن  حليمة  متكنت 
من  زاد  متناهية،  بصعوبة 
ذهولها. لقد تضمن التقرير 
قصًة مثيرًة جدا عن شابتني 
لبنانية،هدى  اص�����ول  م���ن 

وسلمى:
ك����ان����ت ه������دى ف�����ي اواخ������ر 
عمرها،  م���ن  ال��ع��ش��ري��ن��ات 
عندما اتت الى املكتبة العامة 
الستعارة  م��ون��ت��ري��ال  ف���ي 
عنه.  ت��ب��ح��ث  ك���ان���ت  ك���ت���اب 
موظفي  اح����د  ان  الح���ظ���ت 
محييا:«  لها  يبتسم  املكتبة 
Hi  Salma« )اي حتيًة يا 
سلمى(. اثار االمُر إستغراَب 
هدى فقالت له بعد ان بادلتْه 
تأدبا،  والتحية  االب��ت��س��ام��َة 
فرمَقها   سلمى«،  لسُت  "انا 
منها  ُيستَشفُّ  عتاٍب  بنظرة 
استمرت  يصدقها...  ال  ان��ه 
هدى في جتولها في املكتبة 
مجرد  االم�����ر  ان  م��ع��ت��ب��رًة 
إل��ت��ب��اس. لكن رأي��ه��ا ه��ذا ما 
ان  رات  تغير عندما  ان  لبث 
املكتبة  ف��ي  اخ����رى  م��وظ��ف��ًة 
ت��ت��ق��دم م��ن��ه��ا م��رح��ب��ًة بها   ،
اّي��اه��ا  وه��ي تقول  ومعانقة 
لها: " ان املكتبة تبدو ناقصة 
بدونك يا ىسلمى«. ارتبكت 
تريد  ك���م���ن  وب�������دت  ه�����دى 
املوقف،  ه���ذا  م��ن  التخلص 
فقالت للموظفة: "انا اسمي 
بدت  سلمى«.  ول��ي��س  ه��دى 
املوظفة:  وجه  على  الدهشة 
سلمى،  اخ���ت  لعلك  اذن   "
كلمة  اليس كذلك؟«. حركت 
ل���واع���ج ف���ي قلب  "اخ������ت« 
هدى التي نشأت وحيدة في 
فطاملا  تبناها،  ال���ذي  البيت 
يناديها  مل��ن  بداخلها  ح��نّ��ت 
"يا خيتا«. فردت هدى على 
من  تخلو  ال  بلهجة  املوظفة 
التوتر:«انا يا عزيزتي، لسُت 
بهذا  اخت  لي  وليس  سلمى 
االس���م، وال اع���رف م��ن هي 
سلمى  تكون  فمن   ، سلمى 
هذه؟«. شعرت املوظفة بانها 
إح���راج���ا لهدى  ق���د س��بّ��ب��ت 
فقالت لها معتذرًة: "سلمى 

املكتبة  هذه  في  عملها  انهت 
قبل بضع سنوات وانقطعت 

اخبارها عني«.... 
ان���اٍس ال  ه��ذا التصرف م��ن 
بعض  جعل  ه��دى،  تعرفهم 
فقالت  بالها،  تشغل  الظنون 
وقعُت  رمب���ا  ان��ه��ا  لنفسها، 
ض��ح��ي��ة ت���ن���ّدر ع��ل��ى غ���رار 
مقالب برامج الكاميرا اخلفية 
في  لعلَّ  او  التلفزيون،  ف��ي 
تتمكن من  ل��ن  ل��غ��زا،  االم���ر 
م��ن هي  ع��رف��ت  اذا  إال  ح��لّ��ه 
سلمى تلك التي كانت تعمل 
ف��ي امل��ك��ت��ب��ة، ك��م��ا ق��ي��ل لها. 
االمُر تفكيرهدى  اشغل هذا 
اتت  ال��ذي  الكتاب  وانساها 
من اجله الى املكتبة. انزوت 
افكارها  في  وغرقت  جانبًا  
يكون  ان  "أيعقل  متسائلًة: 
اخ���ت؟ وك��ي��ف استطيع  ل��ي 
م��ع��رف��ة ذل���ك وان���ا ال اعرف 
والدّي البيولوجيني، كما ان 
والديَّ بالتبني ال يعرفانهما 
تكون  ان  ُيعقل  وهل  ايضا؟ 
عملت  قد  كانت  التي  سلمى 
اختي  ه��ي  املكتبة،  ه��ذا  ف��ي 
االن  استطيع  فعال؟! وكيف 

الوصول اليها؟«.  
تستعني  ان  ه����دى  ق�����ررت 
فتوجهت  امل��ك��ت��ب��ة،  مب��دي��رة 
الى غرفة مكتبها. لقد جابهها 
هناك املوقف ذاته ، إذ وقفت 
املديرة مرحبة بها: " اهال يا 
سلمى، انا مسرورة برؤيتك 
ثانية«... كانت املديرة واثقة 
من ان التي امامها هي سلمى 
اهتماما  ُت��ِع��ر  ل��م  وب��ال��ت��ال��ي 
هدى  م��ن  سمعته  مل��ا  كبيرا 
وانها  سلمى  ليست  ب��ان��ه��ا 
لبناني  دب��ل��وم��اس��ي  زوج���ة 
ُن����ِق����ل م����ؤخ����را ل��ل��ع��م��ل في 
لم  ان��ه��ا)امل��دي��رة(  غير  كندا. 
موقفها  ع��ن  ت��أدب��ا،  تفصح، 
ه�������ذا، ف���ش���ع���رت ب����اح����راٍج 
جعلَها تنتهُز مهاتفة تلفونية 
وصلتْها للتّو، لتدعي ان عليها 
ان تعالج وضعا طارئا خارج 
من  إستأذنت  مكتبها.  غرفة 
االنتظار  منها  طالبة  ه��دى 

بضع دقائق ريثما تعود. 
غرفة  ال��ى  امل��دي��رة  توجهت 
االرش��ي��ف امل���وج���ودة  على 
غرفة  من  امتار  بضعة  بعد 
غرفة  ب���اَب  اقفلت   مكتبها. 
فتحت  ثم  خلفها  االرش��ي��ف 
املوظفني  م���ل���ف���اِت  خ����زان����َة 
ملِف  ع��ن  بحثت  ال��ق��دام��ى. 
جت�����ده،  ل�����م  واذ  س���ل���م���ى، 
س��ارع��ت ال���ى اخ����راج كافة 
واخذت  اخلزانة  من  امللفات 
االخ���ر،  ت��ل��و  ال��واح��د  تقلبّها 
فخرجت مرة اخرى "بخفّي 

حليمة)5(
بقلم:  د. حامت عيد خوري

ُحنني«. لم تيأس بل قالت لنفسها، لعلّي اجُده على الرفوف، فخاب املها مرة 
اخرى. اخذت تتساءل: "اين اختفى امللف يا ترى؟ ومن سحبه من االرشيف؟ 
ومن له مصلحة في ذلك؟« وهل ثمة عالقة بني إختفاء امللف وظهور هدى على 
الساحة؟ اخذت املديرة تشعر بالتوتر، بسبب عدم عثورها على امللف من جهة، 
وبسبب تأخرها في العودة الى الشابة )هدى( التي تركتها في غرفة مكتبها 

من جهة اخرى.
استسلمت املديرة لالمر الواقع، فقررت مغادرة غرفة االرشيف. مّدت يدها 
إلطفاء الضوء، واذ بها تلمح ورقة كامللف، كانت ملقاة على الطاولة التي في 
بينهم  قدامى  باسماء موظفني  قائمة  الورقة حتمل  تلك  كانت  الغرفة.  مركز 

سلمى ورقم هاتفها. سارعت املديرة الى تناول سماعة التلفون الذي امامها 
في غرفة االرشيف، طالبًة ذلك الرقم، ومتمنيًة ان ال يكون هذا الرقم قد تغير 
خالل السنوات الثالث التي مرت على إنهاء عمل سلمى في املكتبة. لم يكن اخلط 
مشغوال، فتوقعت ان تسمع  صوَت سلمى على الطرف االخر من اخلط، لكنها 

سمعت صوتا غريبا  أرعبَها...
فمن هو صاحب هذا الصوت؟ وما عالقته بسلمى؟ وما هي انعكاسات ذلك على 
هدى؟ وعلى تتمة قصتها؟ وعلى حليمة التي تركناها تقرأ التقرير الصحفي 
الذي ادهشها؟ عن كل ذلك ساحتدث في "حليمة)6(« في االسبوع القادم. 

فالى اللقاء...
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ِلثَُّتَك يف خطر
وصلتم لجيل ال 50 ؟ لثتكم يف خطر , ومن املحتمل انكم ال تشعرون بذلك حتى ...

ومن املمكن انه يوجد لديكم استعداد وراثي ألمراض اللثة.
أثبتت األبحاث الطبية ان حوالي 80 باملائة من االسرائيليين يعانون من أمراض اللثة , معظمهم يشعرون بها ولكن بعد فوات االوان...

إذا وصلتم جيل ال 50  , كالليت سمايل تدعوكم لفحص تشخيص مبكر المراض اللثة
من قبل طبيب اسنان – مجانا- يف عيادة كالليت سمايل القريبة من بيتكم.

من شأن الفحص أن يوفر عليكم الكثير من األلم والكثير من النقود.
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