األربعاء  10نيسان  2019العدد 3733

نزيه أبو عفش

االبن يحاصر أباه في الحديقة الخلفية لـ آل ّ
المر

يوميات ناقصة

مسلسل «استديو فيزيون» يزداد تشويقًا

ّ
ّ
نشر غابريال المر صورة ،معلقًا بأن ابنه «يحاصر
مكتب والده بمأجورين قمصان سود»

زكية الديراني
ّ
ات ـخــذت قضية «اسـتــديــو فـيــزيــون» تصعيدًا علنيًا غير
مسبوقّ ،
مكرسة الشقاق في البيت الواحد .أمس ،صحا
أه ــل ال ـســوشــال مـيــديــا عـلــى ص ــور ومـنـشــور وضعهما
غابريال ّ
املر على صفحته الفايسبوكية .إذ نشر سلسلة
ّ
صور لرجال حول مبنى االستديو ،مكررًا الزمة« :ميشال
غبريال املــر يحاصر مكتب وال ــده بمأجورين «قمصان
سود» ...إنما األمم األخالق ما بقيت.»....
ال ش ــيء يــوحــي بـخــاتـمــة «سـلـمـيــة» لـلـخــاف ال ـقــائــم بني

ّ
عما أقرب...

األب غــابــريــال املــر وابـنــه جـهــاد وابـنـتــه ك ــارول مــن جهة،
وميشال وكــارل املـ ّـر من جهة أخــرى .كل الــدالالت تشير
إلى تصاعد األحــداث بشكل ملحوظ واستمرار التراشق
الكالمي والقضائي بني الجهتني .قبل نحو عشرة أيــام،
اندلع الخالف بني الطرفني إثر اجتماع الجمعية العمومية
ال ـتــي نـتــج عـنـهــا ق ــرار بتعيني ج ـهــاد امل ـ ّـر م ـكــان شقيقه
ميشال رئيسًا ملجلس إدارة «استديو فيزيون» .لكن بعد
ست ساعات ،عاد ميشال وحصل على قرار من قاضي
األم ــور املستعجلة بتجميد ق ــرار الجمعية ،وك ــان أمامه
أسبوع لتقديم األدلة وامللفات التي تثبت ّ
أحقيته باملنصب.
وبــالـفـعــل ،لــم يـمـ ّـر أس ـبــوع عـلــى ال ـقــرار املستعجل ،حتى
استحصل ميشال على قرار من املحكمة املدنية يقضي
بتجميد ّخـطــوات الجمعية وعــودتــه إلــى منصبه .هكذا،
اعتقد الكل أن األمور انتهت هنا بعدما قال القضاء كلمته.
لكن ذلك لم يحصل ،ليصحو الناس أمس على «بوست»
غابريال ّ
املر ،إلى جانب التصريحات اإلعالمية التي أدلى
ّ
بها لقناة «الجديد» ،موجهًا االتهام البنه بـ«محاولة اغتياله
وابتزازه» .إذ قال النائب السابق« :وصلت إلى مكتبي منذ
يومني ألفاجأ بأشخاص خارجني عن األمن ،وقد لحق بي
ثالثة منهم إلى املصعد .وعند سؤالي ،قالوا لي إنهم من
ِقبل ميشال .عند مغادرتي مكتبي ،رافقني اثنان منهم
إلى املصعد .وعند وصولي إلى الطابق األرضــي ،دفعني
أحــدهــم ب ـقـ ّـوة» .وختم األب تصريحاته كاشفًا أنــه ّ
تقدم
«بشكوى أمام القاضية غادة عون بتلك التهمة» .إذًا ،هذه
املـ ّـرةّ ،
تغيرت الــدعــوى من رئاسة مجلس إدارة «استديو
ف ـيــزيــون» إل ــى «م ـحــاولــة ق ـتــل» .وف ــي مـقــابــل تصريحات
غابريال ،يلتزم االبن ميشال الصمت ،لكنه عقد اجتماعًا
ملوظفيه األسبوع املاضي ،طالبًا منهم التركيز على عملهم،
ّ
يتكفل بمعالجة القضية .ويقول بعضهم ّإنه ّ
يعول
ريثما
عـلــى شـبـكــة عــاقــاتــه ال ـقــويــة بـبـعــض ال ــرم ــوز القضائية
والـسـيــاسـيــة فــي لـبـنــان ،هــو ال ــذي خ ــرج بــريـئــا مــن ملف
«اإلنترنت غير الشرعي» (التخابر الدولي غير الشرعي)
قبل أكثر من عام .إذًا ،لم تنت ِه فصول الخالف بني آل ّ
املر،
ّ
ويبدو ّأن األيام املقبلة ستحمل املزيد من الخضات ضمن
تحولت مادة ّ
فصول ّ
للتندر بني ّ
رواد السوشال ،إذ راحوا
يستذكرون مسلسالت فنية تدور في فلك الصراع على
السلطة والجاه واملال في العائلة الواحدة!

َع ّما قريب:
ُ
ُ
أحدنا يرحل
َ
ُُ َ
اآلخ ُر َي ُ
ندب وحدت ُهُ ،ويعا ِت ُب
َو "أحده"
َمن َص َّـي َـر ُه وحيدًا.
..
ّ
عما قريب :
َ
َ
ُ
اآلخ ُر ُ
يندب وحدته
أحدنا
َ
ُويعات ُب َ
أحد ُه اآلخ َر الذيَ ...ص َّي َـر ُه
ِ
وحيدًا.
.. .. ..
ما َ
بعد ّ
عمـا قريب
َ
َ
يكون ُ
ُ
أحدنا قد رحل  ،واآلخ ُر أيضًا.
ما َ
بعد ّ
عمــا قريب
أحد ُيعات ُب ،وال َ
أحد يحزن ،ال َ
ال َ
أحد
ِ
َي ُ
صير وحيدًا.
ما َ
بعد ّ
عمــا قريب
ُ
أحدنا ِ :كالنا...
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يوسف نصر الله
ّ
يوقع «دومينو الصراعات»

غادة ّ
السمان:
«ال بحر في بيروت»

بدعوة من «مركز باحث للدراسات
الفلسطينية واالستراتيجية»،
ّ
يوقع الكاتب والباحث واألكاديمي
يوسف نصر الله (الصورة) كتابه
«دومينو الصراعات ـ ـ ّ
تحوالت
البيئة االستراتيجية في الشرق
قاعة
األوسط» غدًا الخميس في ّ
«فانتازي وورلد» (بيروت) .إنه
اإلصدار العاشر لنصر الله بعد
سلسلة مؤلفات في السياسة
واألدب ،منها« :تداعي األسطورة
ـ ـ مقاربات نقدية ملشهدية الحرب
السادسة» ( )2011و«الحرب
َّ
استراتيجيات
النفسية ـ ـ قراءة في
حزب الله» ( .)2012العمل دراسة
بحثية تحاجج في طبيعة املخاض
العسير الذي تشهده البيئة
االستراتيجية في الشرق األوسط.

تدعو «الجمعية اللبنانية
ّ
للقراء» اليوم األربعاء إلى
املشاركة في مناقشة كتاب
«ال بحر في بيروت» (1975
ّ
السمان)
ـ ـ منشورات غادة
للكاتبة والروائية السورية
ّ
السمان ( 1942ـ ـ الصورة)
غادة
في َ
«ع السطح» (األشرفية).
الكتاب عبارة عن مجموعة
قصص تحكي عن الحب «الذي
ال تلده إال القصص» بقلم كاتبة
اعتبرت رمز الجرأة والحرية
في بيروت الستينيات ،وكانت
مع مجايالتها مثل كوليت
خوري وليلى بعلبكي من
املبدعات اللواتي ّ
قدمن أدبًا
جريئًا ومختلفًا أخذ قضايا
املرأة إلى آفاق أوسع.

توقيع «دومينو الصراعات» :غدًا
الخميس ـ ـ بدءًا من الساعة  17:00ـ ـ
قاعة «فانتازي وورلد» (طريق املطار
الجديدة ـ ـ بيروت).
لالستعالم01/842882 :

* مناقشة «ال بحر في بيروت»:
اليوم ـ ـ  19:00ـ ـ َ
«ع السطح»
(مستشفى «الجعيتاوي» ـ ـ
األشرفية /بيروت) .لالستعالم:
 70/970012أو 01/444992
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تأثير السوشال ميديا
مسرحية كوميدية!

CITERNE BEIRUT, EL NAHR.

«فصل ناقص» مسرحية كوميدية
للكبار والناشئة ،من كتابة حسني
قطيش وإخراج زين سباعي
(الصورة) .تنطلق العروض بعد
غد الجمعة في قاعة «رساالت»
ٍ
حيث تبقى لغاية يوم األحد املقبل،
ّ
«مجمع السيدة زينب»
لتنتقل إلى
بني  16و 20نيسان (أبريل) الحالي.
املسرحية التي تقيمها مفوضية
بيروت في «جمعية كشافة
اإلمام املهدي» ،تربوية تعالج
استخدامات السوشال ميديا،
السلبية واإليجابية ،وآثارها
النفسية.
«فصل ناقص» :من الجمعة  12إلى
األحد  14نيسان ـ ـ الساعة  15:00ـ ـ
في قاعة «رساالت» (املركز الثقافي
لبلدية الغبيري ـ ـ نزلة السفارة
الكويتية) .ومن الثالثاء  16إلى السبت
 20نيسان ـ ـ الساعة  17:00ـ ـ قاعة
ّ
(مجمع السيدة
الشهيدة أم ياسر
زينب ـ ـ بئر العبد /ضاحية بيروت
الجنوبية) .لالستعالم70/875842 :
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