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نزيه أبو عفش

(عماد حجاج ــ فلسطين)

يوميات ناقصة

ْ
َّ
ِعش حيًا!

ّ
 mbcتنضم إلى «ممتلكات» الديوان
زكية الديراني
ال ت ــزال قـضـيــة ق ـنــاة  mbcتـتـفــاعــل يــومــا بعد
ّ
تستعد الشبكة الـسـعــوديــة ملرحلة
ي ــوم ،فيما
جديدة ضمن رحلتها اإلعالمية التي انطلقت
في لندن في عــام  .1991يومها ،كانت املحطة
تـعـتـبــر ّأول ق ـن ــاة فـضــائـيــة مـفـتــوحــة يملكها
القطاع الخاص ،ويتبوأ رئاسة مجلس إدارتها
السعودي وليد آل ابراهيم .أخيرًا ،بدأت تتضح
معالم انـتـقــال املــؤسـســة مــن املـلــك الـخــاص إلى
ال ـعــام بـعــد «تــأمـيـمـهــا» ،وبــالـتــالــي طــي صفحة
املاضي وفتح صفحة جديدة يكون القرار ّ
األول
واألخ ـيــر فيها لـلــديــوان امللكي الـسـعــودي .بعد
مرور شهرين على اإلفــراج عن آل إبراهيم إثر
احتجازه في سياق حملة االعتقاالت التي قام
ّ
بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،أطل
مالك  mbcيــوم االثنني املاضي في مقابلة مع
صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية .لم
يكن الحوار «بريئًا» وال توقيت نشره ،إذ أراد

رج ــل األع ـم ــال ال ـس ـعــودي إي ـصــال ال ـعــديــد من
الــرســائــل بطريقة غير مـبــاشــرة ،فــي مــا يشبه
«اإلعالن غير الرسمي عن االتفاق بينه وبني بن
سلمان لإلفراج عنه» .إذ أعلن وليد آل إبراهيم
عــن «بيع  60فــي املئة مــن أسهم  mbcلصالح
ّ
الدولة ،مع احتفاظه بـ  40في املئة الباقية» .إنها
النسبة التي كان يحتفظ بها سابقًا (مع بعض
ُ
أقــربــائــه) ،وفــق مــا تفيد معلومات «األخ ـبــار».
ّ
ويتوقع بعض العارفني بما يدور في الكواليس
ّأن مرحلة انتقال األسـهــم ّ
ربـمــا ّتمت قبل ّأيــام
عـنــدمــا الـتـقــى آل ابــراهـيــم بــن سـلـمــان ونـشــرا
صــورة تجمعهما ســويــا .مــع العلم بـ ّ
ـأن عملية
ً
ـا ،ألنّ
االن ـت ـقــال الــرسـمـيــة قــد تــأخــذ وق ـتــا قـلـيـ
عــددًا مــن املستثمرين السعوديني يتقاسمون
أسهمها .كما تلفت امل ـصــادر إلــى أن خطوات
ّ
عدة ستتبع الحقًا إعالن استحواذ الديوان على
النسبة الـكـبــرى مــن األس ـهــم .فالخطوة املقبلة
ستكون تعيني مجلس اإلدارة ال ــذي سيرأسه
آل إبــراهـيــم ،وهــو ضمن االتـفــاق بينه وبــن بن

سـلـمــان .ه ــذا الـتـعـيــن ،سـيـتـ ّـم بـشـكــل مفاجئ
ً
بناء على الـقــرارات السياسية التي تصدر من
الــديــوان ،على أن تكون غالبية أعضاء املجلس
م ــن م ـس ـت ـشــاري ول ــي ال ـع ـهــد .أم ــر يـضـمــن له
إح ـك ــام س ـي ـطــرتــه ع ـلــى أهـ ـ ّـم وس ـي ـلــة إعــامـيــة
خليجية تتمتع بجماهيرية واسـعــة .وسيتبع
ُ
ذلك االتفاق على البرمجة التي ستعتمد ،والئحة
«املمنوعات» التي سترفع للعاملني .كذلك ،يرى
ّ
آخرون أنه تم اإلعالن أخيرًا عن أولى املمنوعات
وهي منع ّ
بث املسلسالت التركية بسبب وقوف
تــرك ـيــا إلـ ــى ج ــان ــب ق ـطــر ف ــي األزمـ ـ ــة الـقـطــريــة
السعودية.
لغاية الـيــوم ،لم ّ
تحدد  mbcانطالقتها الجديدة،
ّ
لكن األكيد أنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل 4
تشرين الثاني (نوفمبر)  ،2017أي تاريخ اعتقال
ّ
آل إبراهيم .أما أولى العمليات الضخمة ،فتتمثل
في مسلسل ضخم عن آل سعود ستبثه القناة
بعد اإلعــان عن انضمامها إلى الــديــوان ،ليكون
بمثابة تقديم «الطاعة» لولي العهد.

«جفرا» في بيروت ...عودة األبناء الضالين

سلهب وسويد:
«على قد الشوق»
بعد عرضه ّ
األول على هامش
«مهرجان برلني السينمائي
ّ
الدولي» الشهر املاضي ،يحط
الفيلم القصير «على قد الشوق»
( Le Voyage Immobileـ  23د
ـ  2018ـ بالعربية والفرنسية)
َ
للبناني ْي ّ
غسان سلهب
ّ
(الصورة) ومحمد سويد يوم
األحد املقبل في بيروت ،وتحديدًا
في فضاء «دواوين» حيث
َ
ُ
مخرج ْيه.
سيعرض بحضور
ّإنه شوق في فضاء غير مستقرّ،
تشاركه ذات ّ
مرة سينمائيان
يعيشان في مدينتني مختلفتني،
يحاوالن الحفاظ على شعورهما
هذا من خالل الصور واألصوات
واملونولوجات املتناثرة التي
جمعت في شريط واحد ،وحوار
واحد ،وروح واحدة ابتعدت عن
ّ
الوحدة وتحطمت كمالك منبوذ.
«على قد الشوق» :األحد  25آذار
(مارس) الحالي ـ  19:30ـ «دواوين»
(الجميزة ـ بيروت).
لالستعالم01/567705 :

التأسيس
بعد  24عامًا على
ّ
وأكثر من عقد من التوقف،
تعود فرقة «جفرا» لألغنية
الفلسطينية لتحيي تجربة
كانت جزءًا من بدايات املشهد
املوسيقي الشبابي البديل في
لبنان بعد الحرب« .عودة األبناء
ّ
الضالني» هو اسم العرض الذي
ّ
تقدمه الفرقة في  6و 7نيسان
(أبريل) املقبل في «مترو املدينة»
(الحمرا) ،جامعة أكثر من 20
ّ
ومغنيًا مقيمني في لبنان
عازفًا
والخارج ،ومازجة بني الغناء
واملوسيقى الفلكلورية واألناشيد
والحنني إلى زمن عروضها في
ّ
واملخيمات
الجامعات والساحات
الفلسطينية واملراكز الثقافية
في مختلف املناطق .فيما يغيب
عنها العازف عماد حشيشو الذي
فارق الحياة في  9آذار (مارس)

الحالي في حادث سير ،سيلتقي
ً
الجمهور كال من :محمد خير
ّ
ومحمد
موسى ،وأيمن زعرورة،
ّ
حسان ،ووائل أمهز ،وشاكر
شهوان ،ونضال راشد ،ويحيى
عيسى ،وهنادي ّ
حسان ،وهند
ّ
حسان ،وعليا حاجو ،وديانا
دياب ،وسهى دياب ،وسناء
خنيفس ،وكارول قانصوه
(غناء) ،وجورج الشغوري (عود)،
وأحمد بركات (عود) ،ويوسف
الفحل (كالرينات) ،وخالد صبيح
(بيانو) ،وسماح أبي املنى
(أكورديون) ،وأحمد الخطيب
(إيقاع) ،وبشار فران (باص).
«عودة األبناء الضالني» :الجامعة والسبت
في  6و 7نيسان ـ  21:30ـ «مترو املدينة»
(الحمرا ـ بيروت).
لالستعالم76/309363 :

حني َت ُ
خاتمت ْك
شعر ِب ُد ِّنو
ِ
ُ
رأسك على أريكة املوت ْ
َ
كمن
سن ْد
ِ
ال ت ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ
ومـته!
عجل ن
يست ِ
َّ
ْ
إنس َ
َ
«موت»،
املوت وكل ما هو
وتابع ،على أكمل وج ٍه ُمستطاعَ ،
أداء
ِ
ِ
وظيفة الحياة!
ِ
ْ
حيًا ...حتى َي َ
عش ّ
قع املوت!
ُ
تكون َ
ُ
الغالب.
أنت
هكذا
ّ
ُ
َ
املوت إل
تركت
تكون قد
هكذا ال
ِ
لغريمك ِ
النفايات.
ُ
تكون قد َ
وليمة
كامل
أتيت على
هكذا
ِ
ِ
ّْ
َ
األبدية.
وأدركت
الحياة،
ُ َ
هكذاَ ،
ٌ
مهرب ِم ْن
يكون ّثمـة
حني ال
ْ
العني األخيرة،
ِ
إغماضة ِ
ْ
َ ُ
َ
ْ
دخل َ َ
ت
قتح ُم إيوان قلعة.
قبرك كمن َي ِ
ِّ
ُ
يكون ِم ْن حق َك القول:
وهكذا ،هاكذا،
ُ
«عشت ،وانتصرت».
2017/12/19

