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نجمة على الشاشة ...أم في الحياة
ربيع فران

ل�ع� ّ�ل ح�ي��اة ال�ف�ن��ان��ات ّ
األم �ه��ات ه��ي األكثر
ّ
تعبيرًا ع��ن ال�ت�ح��د ّي��ات امللقاة على عاتق
تحت
األم ،وخ�ص��وص��ًا أن أول �ئ��ك ي�ع�ش��ن
ّ
ضغوط عملهن من جهة ،ومسؤوليتهن
ّ
بما هن أمهات من جهة أخ��رى .وفي عيد
ّ
األضواء إلى
تتوجه
األم ( 21آذار /مارس)،
ّ
أولئك الفنانات اللواتي فشل بعضهن في
امتحان األمومة أو ّ
ربما واجهن مشكالت
ك �ث �ي��رة ،وأخ ��ري ��ات ن�ج�ح��ن ف ��ي التوفيق
ّ
املقابلة ،نرى
وعلى الضفة
ّ
بني املهمتنيّ ّ .
أخريات أخذهن الفن ،فلم تتح لهن فرصة
ّ
التمتع بمشاعر األمومة في حياتهن.
التصقت
م��ن م�ص��ر إل��ى س��وري��ا ول�ب�ن��ان،
ّ
صورة ّ
األم بعدد كبير من النجمات ،لعل
ّ
أبرزهن أمينة رزق ( 1910ــ  )2003التي أدت
ه��ذا ال ��دور ف��ي أك�ث��ر م��ن فيلم ومسرحية.
مع ذلك ،بقيت األمومة بعيدة عن «عذراء
تنجب أوالدًا
السينما املصرية» التي لم َ
طوال حياتها ،على عكس زميلتيها فاتن
حمامة التي أنجبت طارق وناديا ،ومريم
َ
فخر ال��دي��ن التي ك� ّ�ون��ت عائلة م��ن ولدين
ه�م��ا إي �م��ان وأح �م��د ،إل ��ى ج��ان��ب الراحلة
زوزو نبيل ( 1920ـ �ـ  )1996ال�ت��ي عاشت
ابنها الوحيد نبيل.
أمومتها مع ّ
على جبهة املغنيات ،ق��د تكون أم كلثوم
( 1898ــ  )1975من أشهر الفنانات اللواتي
ل��م ي�ن�ج�بن ،وم�ع�ه��ا أي�ض��ًا م�ن�ي��رة املهدية
( 1885ــ  .)1965أما أسمهان ( 1917ــ )1944
فكسرت القاعدة بعد زواجها بابن ّ
عمها
حسن األطرش ،وإنجابها ابنتها الوحيدة
كاميليا.
هاجس األمومة انتقل من نجمات الجيل
األول إل � ��ى ال �ج �ي ��ل ال� � ��ذي ل �ح �ق ��ه .وبدت
فنانات السبعينيات م�ص� ّ�رات على بناء
عائلة ،وإنجاب األوالد .من سعاد محمد،
وفايزة أحمد ،ونجاح س�لامّ ،ووردة ،إلى
ص �ب��اح ،ون �ج�ل�اء ف �ت �ح��ي ..ت�م��ك�ن��ت أولئك
م��ن تأسيس عائلة ،وإن انتهت التجربة
األمر مع
بالفشل في معظم األحيان .كذلك ّ
ميرفت أمني التي أنجبت ابنتها منة الله
من النجم حسني فهمي ،وه��و ما ينطبق
على شهيرة زوج��ة محمود ياسني التي
َ
عاشت ّأمومتها مع ولدين ،وليلى علوي
ال�ت��ي ت�ب��ن��ت ول �دًا ب�ع��د زواج �ه��ا بمنصور
ّ
الجمال ،وآث��ار الحكيم التي أصبحت أمًا

ّ
ّ
إذ فضلت بعضهن حياتهن املهنية على
ت��أس�ي��س ال�ع��ائ�ل��ة ،وه� ّ�و م��ا ي ��راه بعضهم
خ� �ي ��ارًا ص��ائ �ب��ًا ف ��ي ظ� ��ل ان �ح �س��ار شهرة
كثيرات نتيجة زواج�ه��ن وإنجابهن .وإن
كان هذا الكالم قد برز بقوة على الساحة
املصرية في السبعينيات والثمانينيات،
ف� ��إن ن �ج �م��ات ال �ج �ي��ل ال �ح ��ال ��ي ل �ه��ن رأي
ّ
تزوجت كل من منى زكي،
مختلف .هكذا
وغادة عبد الرازق ،وغادة عادل ،وياسمني
ونور ...ويعشن حاليًا أمومة
عبد العزيز،
ّ
ح �ق �ي �ق �ي��ة ،ل ��م ت �ع��ك��ره��ا أض � � ��واء الشهرة
والنجومية.
ّ
ّ
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خ
م��ن ج�ه��ة أ
ً
خ�ص� ً�وص��ًا ف��ي ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة ،مادة
دسمة تتناقلها وسائل اإلعالم ،وال ّ
سيما
أن أك�ث��ر م��ن ف�ن��ان��ة أع�ل�ن��ت انفصالها عن
شريكها بعد سنوات طويلة من الزواج.

ّ
ولعل أبرزهن ماجدة الرومي التي انفصلت
عن َزوجها أنطوان دفوني بعد زواج أثمر
اب�ن��ت�ين .ك��ذل��ك بالنسبة إل��ى أص��ال��ة التي
ت��رك��ت أي �م��ن ال��ذه �ب��ي ل�ت�ع�ي��ش ق�ص��ة حب
وزواج مع ط��ارق العريان ،وها هي اليوم
َ
تنتظر توأمها ،بعدما أنجبت ولدين من

تبقى قصة هيفا
وهبي وابنتها زينب
لغزًا كبيرًا لم ُيكشف
عنه بعد

الذهبي .وتكرر األمر مع أنغام التي أنجبت
َ
َ
زواج�ين انتهيا بالطالق ،فيما
طفلني
من َ
ّ
شيرين أم ألبنتني من زواجها الثاني .وقد
الشخصية ل �ن��وال الزغبي
ت�ك��ون ال�ح�ي��اة
ً
من أكثر املواضيع إثارة للصحافة الفنية،
خصوصًا بعد التصريحات النارية التي
ت�ب��ادل�ت�ه��ا م��ع طليقها إي �ل��ي دي ��ب ،وبعد
أغنية «فوق جروحي» التي طالبته فيها
بإعطائها ح��ق حضانة أوالده ��ا الثالثة.
أم ��ا دي��ان��ا ح � ��داد ،ف��ان�ف�ص�ل��ت ع��ن سهيل
العبدول من دون َضجة إعالمية ،خوفًا من
تأثير ذلك على ابنتيها .وتبقى قصة هيفا
وه�ب��ي واب�ن�ت�ه��ا م��ن زواج �ه��ا األول زينب
عنه بعد ،ولم يتضح
لغزًا كبيرًا لم يكشف َ
شكل العالقة بني االثنتني (راجع الكادر).
أما لطيفة وإليسا ،ونجوى كرم ُ
فيحسنب
من أشهر ع��ازب��ات الساحة الفنية ،عكس

نانسي عجرم التي تنتظر ابنتها الثانية
بعد ميال ،وهو ما يحصل أيضًا مع نادين
الراسي ،وسيرين عبد النور.
ه��ذا ع��رب�ي��ًا .أم��ا ف��ي ال �غ��رب ،فتبدو عالقة
ال�ن�ج�م��ات ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األم �ه ��ات م��ع أوالده � ��ن أكثر
تعقيدًا .ت�خ��رج إل��ى العلن غالبًا املشاكل
ال �ت��ي ت �س��ود ع�لاق�ت�ه�م��ا ،ك�م��ا ي�ح�ص��ل مع
ليزا م��اري بريسلي ّ
وأمها بريسيال .لكن
ّ
األم��وم��ة امل �ت��وت��رة ليست ًدوم ��ًا السائدة.
ب��ل ن��رى ع�لاق��ات مبنية أوال وأخ�ي�رًا على
ال�ع��اط�ف��ة م�ث��ل ك��ات��ري��ن دون� ��وف وابنتها
ش�ي��ارا م��اس�ت��روي��ان��ي واب�ن�ه��ا كريستيان
فاديم .وقد تكون ص��ورة األم املثالية هي
تلك التي التصقت باألميرة الراحلة ديانا
التي حرصت على الحفاظ على خصوصية
أوالده��ا رغم خالفاتها املتكررة والعلنية
مع زوجها األمير تشارلز.

يوم بكت
هيفا
عاد أخيرًا الحديث عن هيفا وهبي
(الصورة) وابنتها زينب إلى الواجهة،
ّ
خصوصًا بعدما ترددت أخبار عن زواج
االبنة الوحيدة لوهبي من دون أن
تدعو النجمة اللبنانية إلى الزفاف.
وقد تزامن ذلك مع إطاللة هيفا ّ في
لتقول إنها
إحدى الصحف املصرية ً
لم تنجب يومًا أوالدًا ،ضاربة عرض
الحائط بكل املعلومات والصور
بابنتها في السنوات
التي جمعتها ّ
السابقة .وم��ن منا ال يذكر كيف
تأثرت صاحبة «بوس ال��واوا» عندما
عن
سألها طوني خليفة قبل سنوات ّ
عالقتها بابنتها ،فطلبت قطع البث
كي ال تظهر وهي تبكي على الهواء.
من جهة أخرى ،لم تتوقف شائعات
الحمل عن مالحقة وهبي منذ زواجها
بأحمد أب��و هشيمة ،وه��و ما نفته
النجمة اللبنانية مرارًا.

لثالثة شبان ...األم��ر نفسه ينسحب على
ش�ي��ري�ه��ان ال�ت��ي ارت�ب�ط��ت ب��رج��ل األعمال
األردن � � � ��ي ع �ل��اء ال� �خ ��وج ��ة وأن� �ج� �ب ��ت منه
ابنتني ،وسميرة سعيد ال�ت��ي ول��دت ابنًا
واحدًا.
على الجبهة األخرى ،فشل قسم من نجمات
الساحة املصرية والعربية ف��ي اإلنجاب،
أو بناء زواج ناجح ،مثل سعاد حسني،
وش��ادي��ة ،وس�ه�ي��ر رم ��زي ،ون�ب�ي�ل��ة عبيد،
ويسرا ،وإلهام شاهني ،وميادة الحناوي،

نانسي عجرم
مع ابنتها ميال

ريموت كونترول

إنهم يذبحون شعب البحرين

كرمالك يا ماما
ِ

ّ
ف� ��ي ظ � ��ل ال � �ت � �ط� � ّ�ورات امل� ��أس� ��اوي� ��ة في
البحرين ،تفتح ب�ت��ول أي��وب ف��ي حلقة
ال�ل�ي�ل��ة م��ن ب��رن��ام�ج�ه��ا «ب�ي�ن َ
قوسني»
هذا املوضوع ،فتضيء على دور دول
ال�خ�ل�ي��ج ف ��ي دع ��م ال �ن �ظ��ام البحريني،
وامل�ج��ازر التي ترتكب في املنامة ،إلى
ج��ان��ب ان�ع�ك��اس��ات ه��ذه األح ��داث على
باقي الدول العربية.

مل �ن��اس �ب��ة ع �ي ��د األم ،ي � �ح� ��اول زافني
ق �ي ��وم �ج �ي ��ان ف� ��ي ح �ل �ق��ة ال �ل �ي �ل��ة من
ب��رن��ام�ج��ه «س �ي��رة وان�ف�ت�ح��ت» البحث
ع ��ن ن �س��اء ع ��ام�ل�ات ق� ��ررن تأسيس
عائالت كبيرة واالستمرار في العمل.
ك ��ذل ��ك ي� �س ��أل ع� ��ن ط ��ري� �ق ��ة معايدة
اللبنانيني وال�ع��رب ألمهاتهم والهدايا
التي ِّ
يقدمونها لهن.

«املنار»

< 22:30

«املستقبل»

روال سعد تداوي «جروح» وسام

< 21:45

otv

< 20:40

بعدما أصيب بكسر في رجله األسبوع
املاضي ،يعود وسام صباغ في حلقة
ال �ل �ي �ل��ة م � ً�ن «خ ��دن ��ي م� �ع ��ك» ليقضي
يومًا كامال مع روال سعد (الصورة).
ويرافق ّ
صباغ املغنية اللبنانية خالل
ّ
ت�م��اري�ن�ه��ا ال�ف�ن�ي��ة ،ورح�ل��ات التسوق
وغيرهاّ ،
فيعرفنا إلى أسلوب حياتها
في قالب طريف.

«شي أن أن» يريد إسقاط النظام

«الجديد»

< 22:00

بعد تظاهرات إسقاط النظام الطائفي
في لبنان ،يدخل برنامج «شي أن أن»
الليلة على الخط ليدعم هذه التحركات
وي� �ف� �ت ��ح ح� ��رب� ��ًا «ش � ��رس � ��ة» ع� �ل ��ى كل
العائالت السياسية اللبنانية ،في إطار
كوميدي وساخر .تابعوا حلقة الليلة
م��ع ف��ؤاد ي�م�ين ،وس�ل�ام ال��زع�ت��ري ،و...
أبو طالل.

ٌ
قرن على دار «غاليمار»

النووي مجددًا إلى الواجهة

«الجزيرة الوثائقية»

< 22:00

ال� �ي ��اب ��ان ت �ع ��ود م� �ج ��ددًا إل� ��ى الواجهة
م ��ن خ�ل��ال ال �ت �س��ري �ب��ات ال� �ن ��ووي ��ة في
ف ��وك ��وش� �ي� �م ��ا .ال �ل �ي �ل ��ة ت � �ع� ��رض قناة
شريط «مكافحة
«الجزيرة الوثائقية» ً
االنتشار النووي» مسلطة ّ الضوء على
ال�ك��ارث��ة البشرية ال�ت��ي خلفها قصف
مدينة هيروشيما خالل الحرب العاملية
الثانية.

arte

< 23:10

في الذكرى املئوية األولى لتأسيس دار
ال�ن�ش��ر الفرنسية ال�ش�ه�ي��رة «غاليمار
 »Gallimardتنقلنا  arteإلى الفترة التي
أسس فيها هذه الدار العريقة غاستون
غ��ال �ي �م��ار ،وأن ��دري ��ه ج �ي��د (الصورة)،
وج��اك ري�ف�ي��ارGallimard, le roi ...
 lireللمخرج ويليام ك��اري��ل .نشاهده
الليلة.

