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اإلعالم مدار صراعات بين الرئاسات التونسية

انتخابات الصحافيين المصريين بين الحيرة والتأجيل

تونس ـ محمد معمري

بني هجوم ورّد، ولقاءات ووعود، وبيانات 
 اإلعالم التونسي 

ّ
وتصريحات، يدور ملف

بني الرئاسات الثالث، أي مجلس النواب 
طّياته  تبقى  فيما  والــرئــاســة؛  والحكومة 
ــادر  ــ ــــصـ املـ اإلعـــــــــــالم  ــن  ــ مــ ــة،  ــالــــجــ ــعــ مــ دون 
ــمـــومـــي وصـــــــــواًل إلــــــى الـــقـــضـــايـــا  ــعـ إلــــــى الـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واملــعــيــشــيــة لــلــصــحــافــيــني، 

وحرّيتهم اإلعالمية.
ُيناقش  أن  وليس مــن املصادفة فــي شــيء 
عــمــل الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــالتـــصـــال الــســمــعــي 
البصري )الهايكا( في مجلس نواب الشعب 
التونسي يوم الجمعة 19 آذار/ مارس وأن 
تــتــعــرض الــهــيــئــة إلــــى هـــجـــوم كـــاســـح من 
املساند لحكومة هشام  الحزام  نــواب  قبل 
املشيشي وخاصة حزبي »حركة النهضة« 
البرملان  اعتبر عضو  إذ  تــونــس«،  و»قــلــب 
والــقــيــادي الــبــارز فــي »حــركــة النهضة« أن 
»الهايكا« تعتمد سياسة الكيل بمكيالني 
وال تعامل القنوات التلفزيونية واملحطات 
اإلذاعـــيـــة بــاملــقــايــيــس ذاتـــهـــا، داعــيــا إيــاهــا 
ــنـــأى بــنــفــســهــا عــــن الـــتـــجـــاذبـــات  ــــى أن تـ إلـ
السياسية. كما استغرب من استمرار عمل 
الــذي حصل داخلها،  الشغور  الهيئة رغم 
الــحــّد األدنــى  أنــهــا ال يتوفر فيها  مضيفا 
الشفافية والحياد وااللتزام بالقانون  من 
قــادرة  الــذي أحدثها وال يمكنها أن تكون 
على مراقبة الشفافية والحياد في وسائل 
اإلعالم السمعية البصرية التونسية. ومن 
كتلة  رئيس  الخليفي  أسامة   

ّ
ناحيته شن

الهيئة،  »قلب تونس« هجوما على  حــزب 
معتبرًا أن وجــودهــا غــيــر ذي جـــدوى في 
عــالــم بــاتــت فيه حــريــة اإلعـــالم هــي األصــل 
االستثناء،  والتعديل هو  التراخيص  وأن 
ــًدا أن الــــــدول الــغــربــيــة تـــراجـــعـــت عن  مــــؤكــ

سياستها التعديلية.
ــواقــــف دفـــعـــت رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــنـــوري  مــ
الـــلـــجـــمـــي وعـــضـــوهـــا هــــشــــام الــســنــوســي 
ــرّد عــلــى هـــذه االتـــهـــامـــات محملني  ــ إلـــى الـ
الحكومة والبرملان مسؤولية ما آلت إليه 
األمـــــور فـــي تــنــظــيــم اإلعـــــالم وعــــدم نــجــاح 
الــبــرملــان فــي ســن قــانــون جــديــد لالتصال 
الــســمــعــي الـــبـــصـــري يـــعـــوض املــرســومــني 
الــدول   

ّ
أن السنوسي  أكــد  كما  و116.   115

اإلعــالم  تنظيم  إلــى  تسعى  الديمقراطية 

منوعات
اللقاح 

واإلنترنت 
المظلم

لندن ـ العربي الجديد

كشف تقرير لألمن اإللكتروني أن »ما توصف 
بأنها لقاحات لفيروس كورونا معروضة للبيع 
عــلــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت املــظــلــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
بطاقات لقاح مزيفة«. وقال باحثون في شركة 
األمن السيبراني »تشيك بوينت« إنهم اكتشفوا 
قــــوائــــم لـــقـــاحـــات »كـــــوفـــــيـــــد-19« مــــن مــخــتــلــف 

العالمات التجارية. وتشمل العالمات املكتشفة 
»أســتــرازيــنــيــكــا« و»جـــوســـون إنـــد جــونــســون«، 
كذلك  دوالر.   1000 إلــى  الجرعة  سعر  ويصل 
عرض للبيع 20 شهادة لقاح على األقل مقابل 

ُ
ت

جزء  املظلم  واإلنــتــرنــت  منها.  لكل  دوالر   200
مـــن اإلنـــتـــرنـــت لـــم تــكــتــشــفــه مــحــركــات الــبــحــث، 
ويشترون  اإللكترونيون  املجرمون  يبيع  حيث 
مواد غير مشروعة، من أرقام بطاقات االئتمان 

واملخدرات إلى األسلحة السيبرانية، واآلن يبدو 
أن املــنــتــجــات املــرتــبــطــة بــفــيــروس كـــورونـــا قد 
املؤكد  غير  املبيعات. ومن  قائمة  إلــى  انضّمت 
ما إذا كانت اللقاحات حقيقية، لكن »يبدو أنها 
شرعية« من صور العبوات والشهادات الطبية. 

على شبكة  اللقاحات  عــن  اإلعــالنــات  وارتفعت 
اإلنترنت املظلم بنسبة 300 في املئة في األشهر 
ــثــالثــة املـــاضـــيـــة، وفــقــا لــلــتــقــريــر. وفــــي الــوقــت  ال

اللقاح،  شــهــادات  وطباعة  إنشاء  يجري  نفسه، 
أو بطاقات إثبات التطعيم، حسب الطلب. ويقدم 
املــشــتــري االســـم والــتــواريــخ الــتــي يــريــدهــا على 
بطاقة أصلية.  بما يشبه  البائع  ويــرد  الشهادة، 
ق املــنــتــجــات املــزيــفــة لــألشــخــاص الــذيــن  ــوَّ ـــسـ

ُ
وت

يحتاجون إلى ركوب الطائرات أو عبور الحدود 
أو بــدء عمل جديد أو أنشطة أخــرى قد تتطلب 

من شخص ما تقديم دليل على التطعيم.

وعـــدم تــركــه مثلما تــريــد بــعــض األحـــزاب 
في تونس والنواب في حالة من الفوضى 

واالنفالت القانوني. 
هذا الخالف بني »الهايكا« وحزبي »حركة 
بالجديد  ليس  تونس«  و»قلب  النهضة« 
على الساحة اإلعالمية في تونس، في ظل 
»الهايكا«  ألعــضــاء  الحزبني  هذين  اتــهــام 

وخاصة هشام السنوسي باالنحياز إلى 
األحزاب اليسارية وتنفيذ أجنداتها. وفي 
الحزبني  »الــهــايــكــا« هــذيــن  املــقــابــل، تتهم 
تلفزيونيتني  قناتني  وحــمــايــة  بمساندة 
»نسمة«  هما  نظرها  في  قانونيتني  غير 

و»الزيتونة«. 
لكن الجديد هو تدخل الرئيس التونسي 

قــيــس سعيد فــي هـــذا الــصــراع مــن خالله 
ثالثة  مـــارس  آذار/   22 االثــنــني  استقباله 
أيـــام بــعــد جلسة الــبــرملــان، رئــيــس الهيئة 
ــال الــســمــعــي  ــالتــــصــ ــا املـــســـتـــقـــلـــة لــ ــيـ ــلـ ــعـ الـ
ــا( لـــلـــنـــوري الــلــجــمــي،  ــكـ ــايـ ــهـ الـــبـــصـــري )الـ
وعضوها هشام السنوسي، مؤكدا أهمية 
ــذه الــهــيــئــة  املــحــافــظــة عــلــى اســتــقــاللــيــة هــ
الجميع  عــلــى  الــقــانــون  وضــــرورة تطبيق 
على قــدم املــســاواة والــتــصــّدي لتجاوزات 
وممارسات بعض وسائل اإلعالم. وأعرب 
عـــن إيــمــانــه الــشــديــد بــــأن حـــّريـــة التفكير 
هــي مــقــّدمــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر، مــشــيــرا إلــى 
والنزيه،  الــحــّر  لــإعــالم  املطلقة  مساندته 
واهــتــمــامــه املــتــواصــل بــاملــشــهــد السمعي 
والبصري وحرصه على أن يكون اإلعالم 

مستقال تماما عن السلطة السياسية. 
ــذا الــلــقــاء مــبــاشــرة بــعــد جلسة  تــوقــيــت هـ
الــبــرملــان الــتــونــســي نــهــايــة األســـبـــوع رأى 
التونسي  اإلعــالمــي  للشأن  متابعون  فيه 
محاولة من الرئيس التونسي االستحواذ 
عـــلـــى مـــلـــف اإلعــــــــالم وكـــســـب اإلعـــالمـــيـــني 
الدائر  إلى جانبه في صراعه  التونسيني 
مــــع رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي 
الغنوشي. خاصة  راشد  البرملان  ورئيس 
ــّم رئــيــس الــهــيــئــة وعــضــوهــا   الــلــقــاء ضـ

ّ
أن

ــــذي يــعــتــبــره حــزبــا  هـــشـــام الـــســـنـــوســـي الــ
»النهضة« و»قلب تونس« العقل املدبر في 
األساسي  الخصم  فيه  ويــرون  »الهايكا«، 

لهم في تركيبتها. 
في  الثانية  تعتبر  الــلــقــاءات  هــذه   

ّ
أن كما 

ظرف شهر لفاعلني في القطاع اإلعالمي. 
استقبال  التونسي  للرئيس  سبق  حيث 
نــقــيــب الــصــحــافــيــني الــتــونــســيــني مــحــمــد 
يــــاســــني الــــجــــالصــــي؛ لــــيــــرد عـــلـــيـــه رئــيــس 
ــيـــشـــي فـــــي نــفــس  الـــحـــكـــومـــة هــــشــــام املـــشـ
األســـبـــوع بــاســتــقــبــال أعـــضـــاء مـــن املكتب 
للصحافيني  الوطنية  للنقابة  التنفيذي 
الــتــونــســيــني بـــرئـــاســـة الــنــقــيــب وتــقــديــمــه 
 اإلشــكــالــيــات العالقة في 

ّ
 كــل

ّ
وعـــودا لــحــل

املـــجـــال اإلعــــالمــــي. وهــــو مـــا يــعــكــس حــدة 
الصراعات بني الطرفني من أجل الحضور 
األكبر في املشهد اإلعالمي التونسي الذي 
يــعــرف انــقــســامــا مــا بــني مــســانــد للرئيس 
ــا بـــني مــســانــد لــحــكــومــة  قــيــس ســعــيــد ومــ
ــا الــســيــاســي  ــهـ ــزامـ هـــشـــام املـــشـــيـــشـــي، وحـ

بقيادة النهضة وقلب تونس.

تحميل الحكومة 
والبرلمان مسؤولية ما 

آل إليه تنظيم اإلعالم

تكلفة باهظة 
النعقاد االنتخابات في 

نقابة المعلمين

القاهرة ـ العربي الجديد

يعقد مجلس نقابة الصحافيني املصرية 
املقبلة،  الساعات  خــالل  األخــيــر  اجتماعه 
لــوضــع الـــتـــصـــّورات الــنــهــائــيــة اســتــعــدادًا 
مقعد  على  النصفي  التجديد  النتخابات 
ــن األعــــضــــاء، بــعــدمــا جــرى  الــنــقــيــب و6 مـ
بمقر  االنــتــخــابــات  عــلــى تنظيم  الــتــوافــق 
الــجــيــزة،  ملحافظة  الــتــابــع  املعلمني  ــادي  نـ
 عن مقر مبنى النقابة بشارع 

ً
ليكون بديال

عبد الخالق ثروت، وسط القاهرة، لضيق 
املكان والخوف من انتقال عدوى فيروس 

كورونا. 
وكان خالد ميري، وكيل نقابة الصحافيني، 
االنتخابات،  على  املشرفة  اللجنة  رئيس 
قد التقى مع خلف الزناتي نقيب املعلمني، 
وجـــرى االتــفــاق بينهما، مــن حــيــث املــبــدأ، 
على أن يستضيف نادي املعلمني الجمعية 
النصفي  التجديد  وانتخابات  العمومية 
ملجلس نقابة الصحافيني، وهو املقر الذي 
تــصــل مــســاحــتــه إلــــى 5600 مـــتـــر، بــعــدمــا 
تـــم رفـــض ســاحــة االنــتــظــار بــــدار الــقــضــاء 
ــبــــان املـــســـلـــمـــني،  الــــعــــالــــي، وجـــمـــعـــيـــة الــــشــ
بعض  مــوافــقــة  رغــم  مساحتيهما،  لصغر 
الــصــحــافــيــني عــلــيــهــمــا لــقــربــهــمــا مـــن مقر 

نقابتهم. 
ــد  ــر، وهـــــــو أحــ ــيــ ــغــ ــدوح الــــصــ ــ ــمــ ــ ــــف مــ ــشـ ــ وكـ
اللجنة   

ّ
أن املــجــلــس،  لــعــضــويــة  املــرشــحــني 

املـــشـــرفـــة عــلــى االنـــتـــخـــابـــات أطــلــعــت عـــددًا 
ــــالل اجـــتـــمـــاعـــات مــعــهــم،  مــــن املـــرشـــحـــني خـ
لتوضيح األماكن التي تم تحديدها وعيوب 
مقر  عــن  بديلة  لتكون  منها،   

ّ
كــل ومميزات 

 
ّ
الــنــقــابــة إلجــــراء االنــتــخــابــات، مــوضــحــا أن
لــــدى جــمــيــع املــرشــحــني اســـتـــعـــدادًا إلجــــراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي أّي مـــكـــان تـــــراه الــلــجــنــة، 

خــوفــا مـــن املــمــاطــلــة وتــأجــيــل االنــتــخــابــات 
أمــر يرفضه  ربما لعدة أشهر مقبلة، وهــو 
للصحافيني،  العمومية  الجمعية  أعــضــاء 
واملــطــالــبــة بعقد االنــتــخــابــات فــي موعدها 
2 إبريل/ نيسان املقبل، بعد قرار تأجيلها 

ملدة أسبوعني.  
ــــد املـــرشـــحـــني لــعــضــويــة املــجــلــس،   أحـ

ّ
ــكـــن لـ

ل عدم الكشف عن اسمه، لفت »العربي 
ّ

فض
 تكاليف انتخابات التجديد 

ّ
الجديد« إلى أن

بـ  إقامتها  حــال  فــي  للصحافيني  النصفي 
إلى  تصل  أن  املمكن  مــن  املعلمني«  »نـــادي 
مــا بــني مــلــيــون و500 ألـــف جــنــيــه )95 ألــف 
ألف   127( جنيه  ومليوني  أميركي(  دوالر 
الــنــادي مــجــانــي، لكن   مــقــر 

ّ
دوالر(، رغـــم أن

الــتــكــلــفــة ســتــكــون مـــن خـــالل إقـــامـــة ســـرادق 
وتــوفــيــر  أواًل،  الــعــمــومــيــة  للجمعية  كــبــيــر 
ــر مــــن 1500 كـــرســـي تــكــلــفــة كــــل واحــــد  ــثـ أكـ
 
ً
فضال دوالرات(،   3 )نحو  جنيها   50 منها 

 واحـــدة 
ُّ

عــن إقــامــة 32 لــجــنــة انــتــخــابــيــة كـــل
مستقلة عن األخرى، ومصروفات الكهرباء 
هيئة  مــن  مستشارًا   32 وتكاليف  واملــيــاه، 
ألــف جنيه  مــن 200  الــدولــة تقترب  قضايا 
 380( آالف جنيه   6 بــواقــع  )12.700 دوالر( 
دوالرًا( لكل مستشار مقابل اإلشــراف على 
ــار إلـــى أنـــه رغـــم كــل تلك  االنــتــخــابــات. وأشــ
تــفــشــل الجمعية  املــمــكــن أن  مـــن  الــتــكــالــيــف 
الجمعة  لــهــا،  املــقــرر  املــوعــد  فــي  العمومية، 
األولى من إبريل، لعدم حضور 25 في املائة 
ــه حال 

ّ
وأن العمومية،  الجمعية  أعضاء  من 

االكتمال تشير التوقعات إلى حدوث إعادة 
بني ضياء رشوان النقيب الحالي املنتهية 
واليـــتـــه، واملــنــافــس الــقــوى لــه رفــعــت رشــاد 
اليوم، أو حسم  عضو مجلس إدارة أخبار 
من  النقيب  مقعد  على  االنتخابات  األخير 

الجولة األولى. 
وذهب ياسر مصطفى، وهو أحد املرشحني، 
 حالة االرتــبــاك في إقامة انتخابات 

ّ
إلــى أن

التجديد النصفي أصابت املرشحني بحالة 
من القلق والضيق، مؤكدًا أن هناك الكثير 
أنــفــق اآلالف مــن الجنيهات  مــن املــرشــحــني 
فـــي الـــدعـــايـــة وعـــمـــل الـــالفـــتـــات »الـــبـــنـــرات« 
 
ً
الــواجــهــة، فضال النقابة وعــلــى  داخـــل مقر 
ــهــا ال يمكن 

ّ
عــن عـــدد مــن »الــبــوســتــرات« كــل

إلى  يحتاج  والبعض  تلفها،  بسبب  نقلها 
إنجاز الفتات جديدة في املكان الذي سوف 
أيــن مجلس   :

ً
الــتــوافــق عليه، مــتــســائــال يتم 

من  املستمرين،  الستة  خصوصا  النقابة، 
االنــتــخــابــات منذ شهرين؟  عــدم حسم مقر 
ملاذا املماطلة في تأجيل االنتخابات وعدم 
 البعض يرفض تنظيم 

ّ
حسمها؟ مضيفا أن

االنــتــخــابــات تــحــت مــزاعــم »كـــورونـــا« رغــم 
أّي  مــن دون  مــن االنــتــخــابــات  تنظيم عـــدد 

مشاكل خالل األشهر املاضية. 

من اعتصام للصحافيين التونسيين العام الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( 2017 من انتخابات الصحافيين المصريين عام

ال يزال ملف اإلعالم إحدى القضايا األكثر إثارة للجدل في تونس، بين السلطات الثالث في البالد، وبين الهيئات النقابية والمسؤولة عن 
القطاع، في ظّل هجوم وهجوم مضاد ولقاءات وتصريحات
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»دب الــــصــــوت« و»عــــــــذرًا نــيــتــشــه« و»عــلــمــيــة 
علمية« و»شارع مسادة« وغيرها.

بــُمــنــاســبــة إحـــيـــاء ذكــــرى يــــوم األرض، كــانــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« هــــذه املــقــابــلــة مـــع فــرقــة  لـــ

»ضربة شمس«. 

¶ حــنــان واكــيــم، بــدايــة، متى وأيـــن وكــيــف تأسست 
فرقتكم املوسيقية »ضربة شمس«؟

»ضــربــة شــمــس«، كفكرة، بـــدأت فــي التبلور 
في أواخر عام 2017، من قبل سامر عساقلة، 

وهـــو مــلــحــن وعــــازف عـــود وكــاتــب األغــانــي 
لــلــفــرقــة، حــيــث الــتــقــت مــســيــرتــنــا فــي مدينة 
حيفا. ومع مرور الوقت، انضم إلينا عازف 
ــبــــزق ورد بــــكــــري، وعـــــــازف اإليــــقــــاع أيــــال  الــ
ــارة، وانـــطـــلـــقـــت الـــفـــرقـــة بــشــكــل رســمــي  ــمــ ســ
بتركيبة متكاملة في يونيو/ حزيران 2018، 
ــان فـــي مــديــنــة  ــ ــكـــّون مـــن 10 أغـ فـــي عــــرض مـ
حيفا. خالل عملنا رافقنا باملسيرة عازفون 
وفـــنـــانـــون أثــــــروا عــمــل الـــفـــرقـــة، مــثــل عـــازف 
الباص وائل أبو جبل، وثائر بشير بالغناء، 

أشرف الحساني

مــن كـــان يــتــصــّور أن يــغــدو الجيل 
املوسيقية  الساحة  داخــل  الجديد 
الفلسطينّية األكثر حضورًا، بحكم 
إبداالته الجمالية، التي طاولت تجاربه الفنية 
الـــجـــديـــدة، مــســتــفــيــدة بــشــكــل كــبــيــر مـــن زخــم 
قّدمه 

ُ
ت أصبحت  ومــا  اإللكترونية،  املوسيقى 

من خدمات جليلة إلى العمل الفني.
البقاء بعيدًا عــن هذا  البعض  ل 

ّ
فــي حــني فض

كّون التقني الجاهز، من أجل تشّرب اإلبداع 
ُ
امل

أكثر، وجعل الجسد يدخل في عالقة حميمية 
ــة، كــمــا هـــو الـــشـــأن مـــع فـــرقـــة »ضــربــة  ــ مـــع اآللــ
إلى  االنتماء  رغــم  التي  الفلسطينّية،  شمس« 
ومهنية  بجدّية  تعمل  ها 

ّ
فإن الجديد،  الجيل 

على مقارعة موضوعات، ال تخرج عن الهوية 
الفلسطينّية وتاريخها، تعيد صياغتها عبر 
توليفات موسيقية، ترتكز كثيرًا على الطبل، 
وال تعالج فقط قضايا سياسية واجتماعية، 
ــقــّدمــهــا بــطــريــقــة ســاخــرة 

ُ
ــحــاكــيــهــا وت

ُ
ـــمـــا ت

ّ
وإن

ومرحة، وُيغذيها صوت الفنانة حنان واكيم، 
وترافقها أصوات ممزوجة بزخم اآللة وفتنة 
الــواقــع، كما األمــر فــي عــدد مــن األغــانــي، مثل: 

كان الزوجان يساريين 
من دون االنتساب 

إلى الحزب الشيوعي

ُتنتج الفرقة أغاني 
منفردة، منتقيًة 

المواضيع التي تناقشها

تورّطت النسخة 
الجديدة من العمل في 

اإلطالة الميلودرامية

2223
منوعات

وعازف اإليقاع فراس، الذي ما زال يرافقنا.

¶ هل من ألبوم غنائي جديد تعتزم الفرقة إطالقه، أم 
أنكم ما زلتم تشتغلون على أغان منفردة تشاركون 

بها داخل مهرجانات عربية وعاملية؟
منفردة،  أغــان  على  نعمل  الحالي،  الوقت  في 
 أهــمــهــا هــو نوعية 

ّ
لــعــدة أســبــاب، وأعــتــقــد أن

املواضيع التي نطرحها في األغاني، والكثير 
ــــف ســيــاســيــة  ــواقـ ــ ــا ومـ ــ ــداثـ ــ مـــنـــهـــا تـــحـــاكـــي أحـ
فكرة  هــذا، هنالك طبعا  آنية. مع  واجتماعية 

ــامـــل، لــكــنــنــا نــفــّكــر فـــي إصــــــداره في  ــبـــوم كـ أللـ
مرحلة متأخرة، وذلك بعد العمل والبحث في 
التي  واملستقبلية،  الحالية  أغانينا  مــن  عــدد 

من املمكن أن تشّكل البوما موحدًا.

¶ كيف يتم العمل والتنسيق بينك وبني باقي أعضاء 
أّن امليديا  الــفــرقــة فــي زمــن كــورونــا. وهــل تعتقدين 
وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــــادرة عــلــى خلق 
يتجّدد  ريثما  بحيفا،  جمهوركم  مع  فّعال  تواصل 

اللقاء املباشر معهم؟
إنه تحّد كبير حتى في زمن ما قبل كورونا. 
ــزداد  ــن، األمــــــور تــ ــراهــ ــع الــ ــع الـــوضـ وطـــبـــعـــا، مـ
صعوبة. ال أعتقد أن شبكات التواصل تغني 
عن اللقاء املباشر مع الجمهور، خاصة لنوع 
األغــــانــــي واملـــوســـيـــقـــى الـــتـــي نــقــدمــهــا، والــتــي 
تعتمد الكثير من التفاعل ومشاركة الجمهور 
التصفيق  أو  الــغــنــاء  عــلــى مــســتــوى  الــفــعــالــة 

وحتى الرقص. 
وهــــــذا طــبــعــا ألنـــنـــا ال نــســتــطــيــع فــــي الـــوقـــت 
ــتـــمـــريـــن بــالــشــكــل الـــــالزم  ــاء والـ ــقـ ــلـ ــالـــي الـ الـــحـ
لنبقى على تواصل  ونــبــذل جهدنا  والــفــعــال، 
مع الجمهور، كفرقة وكــأفــراد. أضف إلى هذا 
الــتــي اعــتــدنــا عليها، انتقلت  الــحــيــاة  أن أزمـــة 
إلــى العالم االفــتــراضــي واإلنــتــرنــت، وشبكات 
الــتــواصــل متخمة بــاملــحــتــويــات واملــعــلــومــات. 
السهل  مــن  ليس  أنــه  أي  بالضجيج،  أشّبهها 
طويلة،  زمنية  لفترة  الجمهور  نظر  تلفت  أن 

وذلك للوفرة والكثرة في املواد املقدمة.  

¶ تعتمد أغانيكم على طابع تراثّي غني، يقوم على 
توليف بعض األنماط املوسيقية املختلفة. كيف جاء 
في  يندثر  يكاد  الــذي  الغنائي،  الــلــون  بهذا  االهتمام 

بعض البدان العربية األخرى؟
هــذا الــلــون قــريــب إلــى قــلــوب الــنــاس وقلوبنا. 
تغذينا على موسيقى سيد درويش والشيخ 
الرحباني، مــدارس تعلمنا منها  إمــام وزيــاد 
املميز  لوننا  نجد  أن  نــحــاول  وطبعا  الكثير، 

ضمن هذه الروح.   

¶ إلــى جــانــب الــلــون الــتــراثــي الـــذي يطبع أغانيكم، 
تتميز تجربة الفرقة بالنزوع الكلي في موسيقاها 
إلــى أنــمــاط وقــوالــب موسيقية أكــثــر حــداثــة. كيف 
يأتي هذا املزج بني القديم والحديث أو املعاصر في 

هذه املوسيقى؟
نحن نبحث كل الوقت عّما هو جديد، وعما 
املــوجــودة،  املوسيقى  عــن  يميزنا  أن  يمكن 
بداياتنا  بالكلمات. منذ  أو  باللحن  كــان  إن 
ــزج وتــــجــــريــــب آالت  ــ ــى مــ ــ ونــــحــــن نـــســـعـــى إلــ
جديدة دائــمــة. اإلنــتــاج املوسيقي هو رحلة 

نتعلم من خاللها وننمو باستمرار.

¶ تتسم أغانيكم بنوع من النقد الساخر لألوضاع 
السياسية واالجتماعية للواقع القائم. إلى أّي حّد 
ُيمكننا التمييز بني السياسي والفني/ الجمالي في 

أغانيكم؟
أعــتــقــد أنــــه صـــــراع أزلـــــي بـــني كــفــي املـــيـــزان. 
وهــنــاك نــقــاش دائـــم حــول هــذا املــوضــوع في 
الكلمة القوية  الفنية. أؤمــن بقدرة  األوســاط 
الـــصـــادقـــة، والــلــحــن الــجــمــيــل، عــلــى تــحــريــك 
فــي حياتهم.  التفكير  عــلــى  وحــثــهــم  الــنــاس 
نــحــاول أن نــــروح عــنــهــم كــذلــك. نــقــول كالما 
أن  ويمكنني  ســاخــر،  ولكنه  ونقديا،  صعبا 

أرقص عليه، ليصبح أقل وحشة.

¶ كيف تنظرين اليوم كفنانة إلى الحالة املوسيقية 
الفلسطينية  املـــدن  بــاقــي  فــي  أو  مدينة حيفا  فــي 

األخرى؟
حيفا مدينة جميلة، وهي فضاء يجمع عددًا 
كــبــيــرًا مـــن الــفــنــانــني املــنــتــجــني، وهـــــذا رائــــع. 
لألسف، لدينا نقص في أماكن العرض، وهذا 
املوسيقى  فــي  العاملني  نحن  علينا،  يصعب 

املوجودين في هذه البلد، العمل.

إبراهيم علي

شكل خبر انــفــصــال الــفــنــان عــمــرو ديـــاب عن 
املمثلة دينا الشربيني صدمة عند املتابعني. 
شغل هذا الثنائي اإلعالم العربي، واملتابعني 
على مواقع التواصل االجتماعي، فيما عمل 
»الــثــنــائــي« نــفــســه عــلــى إذكــــاء األخـــبـــار التي 
الفيديوهات والُصور  تتناولهما عبر تقنية 
التي ينشرانها، وكلها تنم عن أوقات وحياة 

سعيدة يقضيانها.
لم يصل عمرو ديــاب، في السنوات األخيرة، 
إلـــى ذروة الــنــجــاح الــغــنــائــي، كــمــا كـــان حاله 
قبيل إعالن ارتباطه باملمثلة دينا الشربيني، 
رغم أنه اعتمد على إصدارات وأغان جديدة، 
بدا نجاحها خجواًل، واقتصر على جمهوره 
ومتابعيه األوفياء. لكن دياب لم يغب طيلة 
ــائــــل اإلعــــــــالم، وال  الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة عــــن وســ
نشر صــورة 

ُ
ت أن  البديلة، ملــجــرد  املــواقــع  عــن 

على  انــعــكــس  مــا  وهـــو  بالشربيني،  تجمعه 
عمله الفني، وأصبح الناس ينتظرون ظهور 
أثــنــاء حفالت  مــعــا، حتى  والشربيني  ديـــاب 
أو املــهــرجــانــات الــتــي يــحــيــيــهــا »الــهــضــبــة«. 

»إيــفــو، مــونــتــا« )أي »إيــفــو، اصـــعـــد!«(. كــان 
ــســـاء هـــــذا مــثــخــنــا بـــالـــجـــراح  ــنـ قـــلـــب زيـــــر الـ
بعدما هجرته املغنية الشهيرة إديت بياف، 
الــتــي ســاعــدتــه فــي بــدايــاتــه الفنية وفتحت 
لــه طــريــق الــنــجــاح، وارتــبــطــت مــعــه بعالقة 
عاطفية، فعاهد نفسه على أال يقع في الحب 
مجددًا. في »ال كولومب دور«، تعارف إيف 
اك 

ّ
وســيــمــون بــواســطــة جــــاك بــريــفــيــر، ومــــذ

حصل »شيء مذهل وطائش ال رجعة فيه«، 
على ما قالت املمثلة يوما.

ــن أجـــــل إيــــف.  ــل شـــــيء مــ تـــركـــت ســـيـــمـــون كــ
قــبــل أن يـــتـــزوجـــا، انــتــقــال لــلــعــيــش مــعــا في 
شقتهما بــســاحــة دوفـــني فــي بــاريــس. وفــي 
شــرنــقــتــهــمــا الــبــاريــســيــة الـــتـــي ُســـمـــَيـــت »ال 
ــفـــي فــي  رولـــــــــوت«، كـــمـــا فــــي مــنــزلــهــمــا الـــريـ
أوتوي بمنطقة نورماندي )شمال فرنسا(، 
أصدقائهما  مــن  الكثير  يستضيفان  كــانــا 
لــم تكن  لــقــاءات اجتماعية،  الــيــســاريــني فــي 
يناقشون  السياسية،  األحــاديــث  مــن  تخلو 

خاللها كيفية تغيير العالم.
السياسية  املــيــول  الــزوجــان يتشاركان  كــان 
والــدتــهــا »نوعا  مــن  نفسها. ورثـــت سيمون 
بعالم  األول  اتصالها  وكـــان  السلمية«،  مــن 
ــــالل عـــائـــلـــة مـــونـــتـــان،  الـــبـــرولـــيـــتـــاريـــا مــــن خـ
الـــذي »ملــس وهــو بعد صغير الــســن ماهية 

املغني  الفرنسية،  السينما  عمالقا  كــان  لــو 
واملـــمـــثـــل إيــــف مـــونـــتـــان، واملــمــثــلــة ســيــمــون 
لكانا  الــيــوم،  الــحــيــاة  قيد  على  سينيوريه، 
اللذان بقيت  املئة، هما  بلغا عام 2021 سن 
رغم   ،

ً
طــويــال الحياة صامدة  في  شراكتهما 

واحــد  سياسي  الــتــزام  بفضل  التقلبات  كــل 
جمعهما.

مــــن الـــنـــظـــرة األولــــــــى، نـــشـــأت شــعــلــة الـــحـــّب 
ــة. كــــــان ذلــــــك فــي  ــقــــصــ بـــيـــنـــهـــمـــا، وبـــــــــدأت الــ
أغسطس/آب 1949، في مقهى »ال كولومب 
)جـــنـــوب  فـــانـــس  دو  بـــــول  ســـــان  فــــي  دور«، 
ــان يـــمـــضـــي صــديــقــهــمــا  ــ ــيـــث كــ ــا(، حـ ــســ ــرنــ فــ

املشترك، الكاتب جاك بريفير، أوقاته.
كــانــت ســيــمــون كــامــيــنــكــر، املـــولـــودة فـــي 25 
اخــتــارت اعتماد  آذار/مـــــارس 1921، والــتــي 
اســــم عــائــلــة والـــدتـــهـــا قــبــل الـــــــزواج، تمضي 
إجازة مع ابنتها تحت أشعة شمس الجنوب 
ــانـــت امـــــــرأة مــتــألــقــة ومــثــقــفــة،  الـــفـــرنـــســـي. كـ

يزيدها رونقا صوتها املفعم باألنوثة.
يومها، كــان زوجــهــا، املــخــرج إيــف أليغريه، 
فـــي بـــاريـــس، وكـــانـــت عــالقــة الــحــب بينهما 
تشّكل نموذجا مثاليا، هي التي دخلت عالم 
النجومية منذ أن صّورها في أول دور كبير 

لها في »ديديه دانفير«.
الــذي كــان فتًى وسيما يتميز  أمــا مونتان، 
بشجاعته، ويصغر سيمون ببضعة أشهر، 
فكان يحيي حفالت موسيقية في مكان غير 
إيطاليني، واسمه  ابن مهاجَرين  بعيد. هو 
ــلـــي إيـــفـــو لــيــفــي، نــشــأ فـــي مــرســيــلــيــا،  األصـ
ــان فــــي الـــحـــاديـــة عـــشـــرة،  ــ ــمـــل مـــنـــذ أن كـ وعـ
املوسيقية،  الساحة  على  مكانة  لــه  وبــاتــت 
واتخذ لنفسه اسم إيف مونتان، استوحاه 
مــن مــنــاداة والــدتــه لــه صــغــيــرًا، باإليطالية 

وأحيانا  األمــامــي،  الصف  وتتصّدر شريكته 
الــتــفــاعــل مــعــه فــي الــغــنــاء والـــرقـــص، وتنشر 
الفيديوهات التي تستحوذ على اهتمام بالغ 

من قبل املتابعني.
هـــذا كــلــه، لــم ينقذ الــعــالقــة الــتــي انــتــهــت قبل 
شــهــريــن، فـــي وقـــت يــعــتــبــر الـــــذروة النــشــغــال 
ديــنــا الــشــربــيــنــي بــتــصــويــر مــســلــســل خــاص 
بــاملــوســم الــرمــضــانــي، لــكــنــهــا حــســمــت األمـــر 
ولـــم تـــأت عــلــى ذكـــر أو الــتــصــريــح بتفاصيل 
االنـــفـــصـــال عــــن ديـــــــاب، واســتــكــمــلــت عــمــلــهــا 
بــكــثــيــر مـــن الـــحـــرفـــيـــة. والــــالفــــت أن جــمــهــور 
الشربيني عمل على مساندتها بعد انتشار 
ــر الــنــيــل«  »أفــــيــــش« مــســلــســل املــنــتــظــر »قـــصـ
وإخــراج  املــالــك  عبد  )تأليف محمد سليمان 
خالد مرعي(. هدف مشجعي الشربيني هذه 
املرة هو تبيان إمكانياتها بالنجاح من دون 
دعم عمرو دياب، الذي وقف إلى جانبها في 
سابقة،  ســنــوات  لثالث  الرمضانية  أعمالها 
ــم بــــــأدق الـــتـــفـــاصـــيـــل الــــخــــاصــــة، حــتــى  ــتــ واهــ
أنـــه كـــان ُيــشــارك فــي املــوســيــقــى التصويرية 
ملسلسل »لعبة النسيان« )2020(، من إخراج 

أحمد شفيق.
غير بعيد، استطاعت أنجيال بشارة، طليقة 
املــغــنــي الــلــبــنــانــي وائــــل كـــفـــوري، استعطاف 
الــــنــــاس، بـــعـــد ســــنــــوات قــضــتــهــا تـــعـــانـــي مــن 
مشاكل ما بعد االنفصال. بشارة التي ظهرت 
قــبــل يــومــني عــلــى شــاشــة الــجــديــد اللبنانية، 
ــرأة عــاشــت املــعــانــاة ملــدة  ــ تــحــدثــت بــلــســان امـ
تـــجـــاوزت 11 عـــامـــا. وكــشــفــت أنــهــا تساكنت 
مــع كــفــوري قبل زواجــهــمــا، وأن ُجــل اهتمام 
)ميشال،  لطفلتيها  اليوم مخصص  حياتها 
وميالنا(، وحاولت في حوار استمر لعشرين 
ــه رســــائــــل لــبــعــض الـــلـــواتـــي  دقـــيـــقـــة أن تـــوجـ

ــقـــاضـــي بـــعـــد طـــالقـــهـــا مــن  اتــــخــــذن مـــوقـــف الـ
تأثرها  رغــم  متماسكة  ظلت  لكنها  كــفــوري، 

ملرتني في اللقاء ذاته.
بــني ديــنــا الشربيني وأنــجــيــال بــشــارة نقاط 
قــبــل عامني  مــشــتــركــة، كشفت عنها األخــيــرة 
املتابعني.  قبل  من  تعاطفا شديدًا  وحصدت 

على األقل مساندتها بعد انتشار معلومات 
للتعنيف من قبل  شبه مؤكدة عن تعرضها 
إلــى جمعية »كفى«  كــفــوري، ولجوئها  وائــل 

اللبنانية  بعد إعالن االنفصال.
قد تكشف األشهر املقبلة، عن خفايا عاشتها 
أنها  ويحكى  الهضبة،  مــع  الشربيني  ديــنــا 

تنتظر الوقت املناسب، في وقت يصور عمرو 
دياب عالقته بدينا الشربيني بأنها تحولت 
إلــى صــداقــة. كما يــســرب بعض األخــبــار عن 
اتـــصـــاالت بــيــنــهــمــا، فــيــمــا تــلــتــزم الــشــربــيــنــي 
مسلسلها  مشاهد  بآخر  وتنشغل  الصمت، 

»قصر النيل«.

خــاضــا  مـــعـــا،  واإلذالل«.  ــنـــضـــال  والـ الــقــمــع 
مـــعـــارك كــثــيــرة، رفــضــا لــألســلــحــة الــنــوويــة، 
باستقالل   

ً
ومطالبة للمكارثية،  واستنكارًا 

 
ً
وإدانــة التشيليني  لالجئني  ودعما  الجزائر 
وقفات  أيضا  لهما  كانت  ولكن  للعنصرية. 
معارضة ملا كان املعسكر السوفييتي يشهده 
معا  مشاركتهما   

ً
مثال منها  ممارسات،  من 

عام في »الفو« )»االعتراف«(، أحد أفالمهما 
الخمسة املشتركة.

الحزب  رايــة  يوما تحت  املمثالن  لــم ينضِو 
معه.  يلتقيان  كانا  بل  الفرنسي،  الشيوعي 
خـــالل   ،1956 عـــــام  عـــنـــه  ــا  ــرقـ ــتـ افـ أنـــهـــمـــا  إال 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــحــ جـــولـــة مـــونـــتـــان فــــي االتــ
ــا الــشــرقــيــة. كـــان ذلـــك مــبــاشــرة  ــ ودول أوروبـ
بــعــد الــتــدخــل الــســوفــيــيــتــي فــي املــجــر. تــردد 

الزوجان، لكنهما ذهبا في نهاية املطاف.
كانت الجولة ناجحة، لكن شابها شيء من 
ــرأت سيمون  الـــحـــزن. فـــي مــتــرو مــوســكــو، قــ
»بمجيئكما،  فحواه  ما  النظرات  بعض  في 
خنتمانا«. وقال مونتان: »ما زلت آمل، لكني 
لــم أعــد أصــــدق«. حتى أن بطل »ســيــزار إيه 
روزالــي« و»زد« و»جــان دو فلوريت« تحّول 
إلى ليبرالي في ثمانينيات القرن العشرين، 

ما أثار استياء سيمون.
كـــمـــا فـــعـــلـــت فــــي مـــوســـكـــو، كــــانــــت ســيــمــون 
تحرص على حضور كل حفالت زوجها في 
فــرنــســا، ولــو على حــســاب مــواعــيــد تصوير 
إليها،  بالنسبة  فيها.  تــشــارك  الــتــي  األفـــالم 
كانت األولوية له. وبعيدًا من الفكر النسوي، 
قالت ذات مرة عن ذلك إن »الحياة الزوجية 
بنى على أسس متينة وهي بمثابة قانون 

ُ
ت

الطبيعة: الرجل يهيمن واملرأة تخضع«.
)فرانس برس(

زوبعة انفصال الفنانين تغادر الفنجانإيف مونتان وسيمون سينيوريه: شيء مذهل وطائش
لم يمر انفصال وائل 

كفوري وأنجيال بشارة 
مرور الكرام. هل ُتعلن 
دينا الشربيني أسرارًا بعد 

انفصالها عن عمرو 
دياب؟

عّمار فراس

تعّرض فيلم justice league، حني صدر عام 2017، 
إلــى الــعــديــد مــن االنــتــقــادات، إذ اتــهــم بــأن حكايته 
تم  التي  والشخصيات  للحبكة،  وتفتقد  مشوشة 
»فـــالش« و»ســايــبــورغ«  لــلــمــرة األولــــى كــــ تقديمها 
وغيرها  عنها،  الكثير  نعرف  وال  سطحية،  كانت 
من اآلراء التي وجدت في الفيلم الضربة القاضية 
لــــ DC، وانـــتـــصـــارًا ملــارفــيــل وعــاملــهــا الــســيــنــمــائــي. 
ــر  ــ ووجـــهـــت أصـــابـــع االتـــهـــام إلــــى اســتــديــو »وورنـ
بـــــــروذرز«، خــصــوصــا أن املـــخـــرج زاك ســنــايــدر لم 
يكن املسؤول عن النسخة النهائّية، بل حل مكانه 
جــوس ويـــدون، وسبب غياب سنايدر هــو رغبته 
بالتركيز على أسرته، خصوصا بعد انتحار ابنته. 
ــم يــتــجــاهــل ســـنـــايـــدر الــنــتــائــج املــخــيــبــة لــلــفــيــلــم،  لـ
خصوصا في ظل االنتقادات التي القتها النسخة 
السابقة. في عام 2019، أكد سنادير أن الفيلم الذي 
كـــان يــخــرجــه مختلف كليا عــمــا رأيـــنـــاه، وأضـــاف 
أن هــنــاك نسخة خــاصــة بــه لــم تــعــرض مــن الفيلم، 
واألمــــر يــعــود إلـــى شــركــة اإلنـــتـــاج فــي حـــال أرادت 
حبني واملعجبني على 

ُ
نشرها، ما أشعل حماسة امل

وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وُوقـــعـــت عــرائــض 
وأطلقت هاشتاغات مطالبة بنشر نسخة سنايدر، 
رغبته  وأعــلــن  استجاب،  االستديو  أن  ومــا حصل 
ميزانية  مع  ترافقت  التي  بإطالق نسخة سنايدر 
جـــديـــدة، ومــشــاهــد لـــم تــكــن مـــوجـــودة فـــي األصـــل، 
لــتــبــث نــســخــة ســـنـــايـــدر الـــتـــي يــبــلــغ طــولــهــا أربـــع 

ساعات، مقسمة إلى 6 فصول وخاتمة، على شبكة 
HBO Max هذا العام. 

تبدأ أحداث النسخة الجديدة بعد موت سوبرمان. 
يقدم لنا سنادير في كل فصل حكاية كل واحد من 
األبــطــال، خصوصا الــجــدد، كـــ فــالش وســايــبــورغ. 
كذلك نفهم خصوصّية كوكب األرض وعالقته مع 
»الجانب الشرير« وستبني وولف، الذي يحاول نيل 
رضا الجانب الشرير، عبر إشباع رغبته في ابتالع 
العالم. لن نقوم بمقارنة االختالفات بني الفيلمني، 
لكن ما ال يمكن تجاهله هو اإلغــراق في املؤثرات 
تميز سنايدر منذ  التي  العالمة   ،CJI أو  الخاصة 
فيلم 300، إلــى جانب اللقطات املــصــورة بــبــطء، ال 
أخرى  سياقات  في  بل  فقط،  القتال  مشاهد  أثناء 
الشخصيات جانبا  مــحــاولــة إلكــســاب  فــي  أيــضــا، 
شعريا، والتركيز على اللقطات التي تجعلها تبدو 

وكأنها على صفحات الكوميك. 
تقدم هذه النسخة شخصيات جديدة، كاملريخي، 
، وغــــيــــرهــــا مــن 

ً
ــة ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــر نـ ــهـ ــر الــــــــذي يـــظـ ــ ــوكـ ــ ــجـ ــ والـ

ــبـــكـــات الـــفـــرعـــيـــة الـــتـــي تــفــتــح  الـــشـــخـــصـــيـــات والـــحـ

نقرأ  لكن، وكما  إنــتــاجــات مستقبلية.  أمــام  الــبــاب 
فــي املـــقـــاالت الــتــي انــتــقــدت الــنــســخــة، فنحن لسنا 
إذ   ،

ً
»لوغن« مثال كـ أو سينمائّية  فنّية  رائعة  أمــام 

وامليلودرامية في بعض  اإلطالة  الكثير من  هناك 
األحيان، التي تبدو مبتذلة ومملة.

كذلك نقع على حــوارات ال تختلف في سطحيتها 
ــلـــي. صحيح  عـــن تــلــك املــــوجــــودة فـــي الــفــيــلــم األصـ
هناك »دمــاء« أكثر في هذه النسخة، ومقدار أكبر 
البعض، 90  العنف والــقــتــال، لكن وكما سخر  مــن 
بــاملــائــة مــن الفيلم مــصــّور بــبــطء. وحــقــيــقــة، يمكن 
االتــــفــــاق مـــع االســـتـــديـــو عــلــى أن بــعــض الــلــقــطــات 
فائضة وال تضيف مــا هــو جــديــد، ســوى لحظات 
إلـــى التشويق،  يــدفــع  الـــذي ال  الــتــأمــل،  بطيئة مــن 
العمق  األمــر كمحاولة أسلوبّية إلضفاء  يبدو  بل 
على الشخصيات واكتشاف دوافعها، وهــذا ما ال 

يتحقق دائما. 
لكنه يحمل  الفيلم رديء،  إن  أن نقول  نــحــاول  ال 
بصمة ســنــاديــر املــثــيــرة لــلــجــدل، والــتــي تختلف 
النسخة  أن هذه  اآلراء حول جودتها، خصوصا 
تبشر بأفالم مستقبلّية قد ال ترى النور، بسبب 
القول  العالم، بل ويمكن  التي يمر بها  الجائحة 
إن هــــذه الــنــســخــة تــشــبــع الــفــضــول وتــجــيــب عن 
بــعــض األســئــلــة الــتــي طــرحــهــا املــعــجــبــون، لكنها 
تحوي مشكالت ال تختلف عن تلك املوجودة في 
النسخة األولى، خصوصا أن العديد من األسئلة 
عنها  يجاب  ال  االستديو  على نسخة  املطروحة 

في نسخة سنادير.

عشر أغاٍن في حيفا

)2u2c( حصدت طليقة وائل كفوري تعاطفًا كبيرًا بعد ظهورها األول في مقابلة متلفزة

يبدأ الفيلم 
بموت سوبرمان 
)HBO(

)Getty( كانت سيمون تحرص على حضور كل حفالت زوجها في فرنسا

تأثرت »ضربة شمس« بالشيخ إمام وزياد الرحباني وسيد درويش )فيسبوك(

الفلسطيني إلى فرقة »ضربة شمس« من خالل أغان مثل  في عام 2018، تعرّف الجمهور 
»عذرًا نيتشه« و»علمية علمية«، وغيرهما. هنا، حديث مع حنان واكيم، مغنية الفرقة الرئيسية

ضربة شمس

إنقاذ العالم في أربع ساعات

فنون وكوكتيل
مقابلة

نقد

إضاءةاستعادة

حول عالقة فرقة 
»ضربة شمس« مع 

الجمهور والمؤسسات 
الثقافية داخل حيفا، 

وفي فلسطين المحتلة 
عمومًا، تقول حنان 

واكيم: »أظن أن عالقتنا 
مع الجمهور أفضل منها 
مع المؤسسات. ربما يعود 

السبب إلى كوننا نحمل 
خطابًا نقديًا والذعًا. نحن 
نرى أنفسنا كمن يحملون 
رسالة، وأظن أنها وصلت 

إلى الناس. صوتنا هو 
صوتهم وننحاز لهم«.

الجمهور 
والمؤسسة
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