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دمعة جٌزٌل خوري
عبده وازن

كان المشهد ألٌما جدا :وقفت جٌزٌل خوري امام صورة الشهٌد سمٌر قصٌر وبعدما أضاءت شمعة راحت تقبل الصورة
وكؤنها تقبل وجه زوجها حٌا .وفً مشهد آخر أشد اٌالما مررت ٌدها على وجهه وكؤنها تداعبه قائلة له :لماذا رحلت فً
غٌابً عنك؟ بل كؤنها تقول له اٌضا :ال تمت ٌا سمٌر! لكن الٌد ارتدت الى الوراء وسمٌر لم ٌنبس بكلمة وال تحركت عٌناه
وال ابتسم ابتسامته الخاصة .حتما شاهدت االعالمٌة جٌزٌل خوري الصورة االخٌرة لهذا الصحافً الكبٌر والمثقف الكبٌر :بدا
رأسه متكئا على ٌده الٌمنى  -على األرجح  -الٌد التً طالما كتب بها أجمل المقاالت وأجرأها وأعنفها ناهٌك باألبحاث
والدراسات المهمة ،بالفرنسٌة والعربٌة .بدا الرأس والٌد وحدهما اللذان سلما فلم ٌنل منهما االنفجار وال البارود .وبدا وجه
سمٌر المتكئ على الٌد ،كؤنه مستسلم لحلم ما ،ال احد ٌعرف ما هو .كؤن الٌد القاتلة لم تستطع ان تمحو عن وجهه مالمح
الطفولة التً طالما سكنت وجهه ،وال مسحة الهناءة التً كان ٌخفٌها فً قلبه .صورته األخٌرة كانت ألٌمة جدا ومؤسوٌة جدا
لكنها لم تستطع إال أن تبوح بسر ما ،سر ٌخفٌه سمٌر فً قلبه ،فً روحه !ربما هً لحظة الموت ،الموت الرهٌب ،انعكست
على وجهه ،ألفة وصمتا وحنٌنا ...بدت جٌزٌل خوري امام الكامٌرات التً نقلت صورتها واقفة امام صورة سمٌر أشبه
بالزوجة الحزٌنة واألم الحزٌنة والطفلة الحزٌنة ،وبدت الشمعة بٌن ٌدٌها اشبه بالصرخة الجارحة ترسلها فً الظالم الذي
ٌرقد فٌه ،هذا الكاتب الذي كثٌرا ما أضاء قلمه ظلمات المتاهة السٌاسٌة فً لبنان .
انها لحظة األلم الشدٌد تحٌاها االعالمٌة جٌزٌل خوري امام كامٌرات اآلخرٌن ووراءها فً الحٌن عٌنه .اآلن ال كلمة تفً بما
حدث وال كالم ٌستطٌع ان ٌصف هذه المؤساة ،وحده الصمت الدامع ٌعبر عما ٌعتمل فً قلبها من كآبة وٌؤس .وحدها الدموع
الداخل.
فً
تنحسر
التً
الحسرات
تؤجٌل
على
قادرة
وضعت جٌزٌل خوري نظارتٌن سوداوٌن على عٌنٌها لتخفٌهما وتخفً أساها الذي ال تحب ان تظهره لآلخرٌن الذٌن اعتادوا
ان ٌتابعوها منذ اطاللتها االولى على محطة 'ال بً سً 'ثم فً اطاللتها االخٌرة على فضائٌة 'العربٌة ' ،اعالمٌة تجري
الحوارات مع شخصٌات بارزة فً السٌاسة والثقافة وسواهما .وهً التً حازت تنوٌها عالمٌا لعملها التلفزٌونً اعتادت دوما
ان تثٌر حاال من السجال حولها ،بٌن مشاهدٌن ٌحبونها كثٌرا ومشاهدٌن ٌحبونها اقل ،تبعا ألسلوبها فً الحوار وطرٌقتها فً
النقاش .ولعل هذا ما ٌمٌز حضورها االعالمً والتلفزٌونً .وكانت فً الفترة االخٌرة استفادت كثٌرا من ثقافة زوجها ،هذا
الصحافً الكبٌر ،الذي ٌندر ان ٌوجد مثله ،لٌس ألنه مثقف كبٌر فحسب ،او مناضل جمع بٌن الكلمة والفعل ،ولٌس ألنه
صاحب مشروع فكري وسٌاسً فقط بل ألنه اٌضا انسان كبٌر ،فٌه من نقاء الطفولة ما فٌه من حدة االلتزام وصالبة النضال.
جٌزٌل خوري ،عزاإنا الوحٌد ان صورة سمٌر ستظل مطبوعة فً ذاكرتنا :شخص مثله ٌصعب أن ٌغٌب .
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