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نجوم

حديث الساعة

الصحافة المصرية أساءت إلى فاتن حمامة؟
سلسلة أخطاء
سقط فيها
اإلعالم خالل
مقاربته لخبر وفاة
«سيدة الشاشة
العربية» ومراسم
التشييع ،حتى
وصف ّبأنه ّ
قدم
تغطية ال تليق
بهذه األيقونة

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ت ـ ـهـ ــامـ ــات ت ـ ـتـ ــوالـ ــى ضـ ـ ــد ال ـص ـح ــاف ــة
امل ـص ــري ــة ب ــاإلس ــاءة إل ــى س ـي ــرة فــاتــن
حمامة ( 1931ـ « .)2015سيدة الشاشة
العربية» رحلت السبت املاضي ،لكنها
م ــا زال ـ ــت ح ــدي ــث ال ـص ـحــف وامل ـج ــات
املصرية .كل املجالت األسبوعية الفنية
أفردت لها أعدادًا خاصة .أما الصحف
ومواقع األخبار ،فما زالت تتابع ردود
األف ـع ــال ح ــول رحـيـلـهــا ،لـكــن م ــن دون
تفادي األخطاء التي بدأ مسلسلها في
االنطالق تزامنًا مع انتقال حمامة إلى
الرفيق األعلى.
ارت ـب ـطــت األزمـ ــة األولـ ــى بـخـبــر الــوفــاة
ً
بحد ذاته .وصل أوال إلى موقع جريدة
«ال ـي ــوم ال ـســابــع» ال ــذي نـقـلــه ع ــن جــار
ل ــأس ــرة ،فـيـمــا عــائ ـلــة ح ـمــامــة أخـفــت
املوضوع من دون مبرر.
هــذا األمــر أدى إلــى خــروج تصريحات
ل ـل ـكــاتــب م ـ ّف ـيــد ف ـ ــوزي وس ـم ـي ــرة عـبــد
ّ
ّالعزيز املمثلة املقربة من حمامة ،تؤكد
أن ـهــا مــا زال ــت عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة .بعد
ثبوت الخبر ،هاجمت «اليوم السابع»
ّ
م ـن ـت ـقــدي ـهــا ،وات ـه ـم ـت ـهــم بــال ـغ ـيــرة من
ّ
انفرادها بالخبر .لكن «اليوم السابع»
ن ـف ـس ـهــا وب ــاق ــي ال ـص ـح ــف وق ـع ــت فــي
س ـل ـس ـلــة أخ ـ ـ ــرى مـ ــن األخـ ـ ـط ـ ــاء سـ ــواء
التغطية أو املعلومات
عـلــى مـسـتــوى ً
وال ـ ـص ـ ــور .ب ـ ــداي ـ ــة ،أعـ ـ ـ ــادت ال ـص ـحــف
نـ ـش ــر ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ح ــول
قصة الحب والــزواج بني فاتن حمامة
وعمر الشريف ،مما دفع بعضهم إلى
االع ـت ــذار لــزوجـهــا األخ ـيــر محمد عبد
الــوهــاب ،وهــو طبيب أشعة شهير في

مصر لكنه يعيش بعيدًا عن األضــواء.
ّ
ورغــم أن عبد الوهاب أمضى أكثر من
ّ
 40عامًا زوجًا لحمامة ،إال أن الصحافة
تجاهلته وتكلمت عــن عمر الشريف.
بــالـتــزامــن مــع ذل ــك ،نـشــر مــوقــع «دوت
مـصــر» مقطعًا صوتيًا لحمامة وهي
غــاضـبــة م ــن ســؤال ـهــا ع ــن تـصــريـحـ ّـات
م ـن ـســوبــة ل ـل ـشــريــف يـ ـق ــول ف ـي ـهــا إن ــه
يشتاق لزوجته السابقة .املقطع أثــار
الجدل حول نشره بعد وفاتها.
لـ ّكــن الـصـحــافــي أحـمــد يــوســف أوضــح
أنه اضطر لذلك كي يقطع الطريق على
مــن ي ـصــرون عـلــى الــربــط بينها وبــن
ال ـش ــري ــف بـيـنـمــا ه ــي ك ــان ــت حــريـصــة
جدًا على مشاعر زوجها الطبيب كما
يؤكد التسجيل .إلى جوار ذلك ،نشرت
املواقع املصرية صورًا لرجل ّيبكي إلى
جوار نعش حمامة ،وقالت إنه زوجها
عبد الــوهــاب .وبعد أيــام ،كشف موقع
«إع ـ ـ ــام .أورج» امل ـخ ـتــص ف ــي ش ــؤون
ّ
املـيــديــا أن الــرجــل لـيــس زوج ـهــا الــذي
ّ
لم يجلس أساسًا بجوار النعش .لكن
املحررين تاهوا على ما يبدو في زحمة
الجنازة ،ولــم يــركــزوا إال على النجوم
ال على أهل الراحلة .وبعد خمسة أيام
من نشر الـصــورة ،اتضح أنــه شقيقها
األصغر سمير.
ّ
ّ
والالفت أن املواقع التي قالت إن الباكي
هــو زوج ـه ــا ،ن ـشــرت الـخـبــر الصحيح
الحقًا ولــم تعتذر عن الخبر األول .كل
ه ــذه ال ـع ـنــاصــر ت ــؤك ــد ع ـلــى اس ـت ـمــرار
غياب املراجعات املهنية والذاتية في
الصحافة املصرية التي قدمت تغطية
ال تعليق بحدث جلل كرحيل «سيدة
الشاشة العربية».

لقطة ّ
مقربة

ً
ّ
جمال سليمان معارض مستقل ...يريد حال
القاهرة ـ أحمد جمال الدين
لـ ـ ــم يـ ـنـ ـقـ ـط ــع جـ ـ ـم ـ ــال سـ ـلـ ـيـ ـم ــان عــن
ممارسة السياسة في مصر .األزمات
الـتــي تـعـ ّـرض لـهــا وتـهــديــده بالفصل
م ــن ن ـق ــاب ــة امل ـم ـث ـلــن الـ ـس ــوري ــن قـبــل
أشـهــر (راجـ ــع األخ ـب ــار 2014/11/14
ـ ـ ـ  )2014/11/21لــم يـعــرقــا مسيرته
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ــراه ـ ــا تـ ـعـ ـبـ ـيـ ـرًا ع ـ ــن رغـ ـب ــات
وتطلعات أحد أبناء الشعب السوري
الـ ـ ــذيـ ـ ــن يـ ـحـ ـلـ ـم ــون ب ــال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
وال ـت ــداول السلمي للسلطة واحـتــرام
الــدسـتــور وال ـقــانــون .الـنـجــم الـســوري
املـقـيــم فــي ال ـقــاهــرة ،ع ــاد إل ــى واجـهــة
ال ـس ـي ــاس ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا ب ـع ــد ع ــام ــن عـلــى

ان ـس ـح ــاب ــه مـ ــن «االئـ ـ ـت ـ ــاف الـ ـس ــوري
لـقــوى ال ـثــورة وامل ـعــارضــة» .إذ شــارك
أمـ ــس ف ــي امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ال ــذي
سبق جلسات الحوار املغلقة بني قوى
املـعــارضــة الـســوريــة املختلفة املقامة
حــالـيــا فــي الـعــاصـمــة امل ـصــريــة .خــال
الكلمة القصيرة التي تالها في املؤتمر
كمتحدث رئيس ووحيد ،وصف نفسه
بــاملــواطــن ال ـس ــوري ال ـث ــوري املـسـتـقــل.
ّ
ّ
ووج ـ ـ ــه رس ــال ـت ــه إلـ ــى املـ ـع ــارض ــة ب ــأن
رفاهية الوقت لم تعد متاحة ،ليكونوا
كـ ـ ـب ـ ــارًا ف ـ ــي نـ ـظ ــر الـ ـشـ ـع ــب الـ ـ ـس ـ ــوري.
وحضر سليمان االجتماعات املغلقة
التي تستمر على مدار يومني ،مطالبًا
بالوحدة والبحث عن حل جدي لألزمة

بعيدًا من الضجيج اإلعالمي .وتمسك
بــاألمــل ال ــذي ظــل ينقله لـلـمــوجــوديــن
بـضــرورة االتـفــاق حفاظًا على سوريا
ووح ـ ـ ـ ــدة أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا.رسـ ــائـ ــل صــاحــب
«صـ ــديـ ــق الـ ـعـ ـم ــر» ت ـض ـم ـنــت ت ــأك ـي ــده

شارك أمس في مؤتمر
المعارضة السورية في القاهرة
ضـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـحـ ــذر مـ ــن ن ـم ــو ال ـع ـنــاصــر
املـتـطــرفــة فــي املـنـطـقــة الـعــربـيــة بشكل
ّ
كـبـيــر .وتـمـســك سـلـيـمــان بـتــأكـيــده أن

مطالب التغيير الديمقراطي واالنتقال
السلمي للسلطة وترسيخ مبدأ فصل
ال ـس ـل ـط ــات هـ ــي الـ ـت ــي ت ـج ـم ــع عـلـيـهــا
غالبية الشعب السوري الذي خرج من
أجلها إلــى الـشــارع ،مؤكدًا أن اجتماع
املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــة عـ ـل ــى صـ ـي ــاغ ــة املـ ـط ــال ــب
وتنحية الخالفات التفصيلية جانبًا،
أم ــر مـهــم لــوقــف نــزيــف الـ ــدم وسـقــوط
الضحايا .وأكد أن التوحد في املطالب
التي حركت الـشــارع الـســوري سيكون
ً
ع ــام ــا رئ ـي ـســا ل ـج ــذب ال ــدع ــم ال ــدول ــي
والـ ـع ــرب ــي .وأعـ ـ ــرب ع ــن أم ـل ــه ف ــي دور
أكبر ملصر خالل الفترة املقبلة ،متمنيًا
أن ت ـكــون االج ـت ـمــاعــات بــدايــة مبشرة
للتوافق على املطالب النهائية.

كواليس

ّ
أحمد عز وزينة ...غدًا يوم الحسم
القاهرة ـ نجالء أبو النجا
مــا زال ــت أزم ــة أح ـمــد عــز مــع تــوأمــي
زيـ ـ ـن ـ ــة (عـ ـ ـ ــز الـ ـ ــديـ ـ ــن وزي ـ ـ ـ ــن ال ـ ــدي ـ ــن)
مشتعلة ،رغم أن املمثل املصري ترك
كــل شــيء وســافــر أخـيـرًا إلــى بيروت
لتصوير إع ــان ألح ــد املـنـتـجــات مع
املخرج أحمد عــاء .قــرارات «محكمة
األسرة املصرية» تذهب في مصلحة
زي ـ ـن ـ ــة .ب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى ق ـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـم ــة
ف ــي م ــدي ـن ــة ُن ـص ــر (أح ـ ـيـ ــاء ال ـق ــاه ــرة
الـ ـ َّح ــديـ ـث ــة) ،أحـ ـيـ ـل ــت دعـ ـ ــوى إث ـب ــات
ّ ّ
ضد عز على
الن َسب املقامة من زينة
الطب الشرعي ،بعد غياب املمثل عن
الـجـلـسـتــن األولـ ــى وال ـثــان ـيــة اللتني
ّ
ّ
حددهما الطب الشرعي .وأكد هشام

ّ
املتحدث الرسمي باسم
عبد الحميد
«مـصـلـحــة ال ـطــب ال ـشــرعــي» أن ــه «تــمّ
تحديد جلسة الغد (السبت) كجلسة
ثالثة وأخـيــرة ألخــذ عينة تحليل الـ
.DNA
ّ
وفـ ـ ـ ــي حـ ـ ـ ــال غـ ـ ـي ـ ــاب ع ـ ـ ـ ــز ،س ـت ـت ـق ـ ّـدم
ّ
املصلحة بمذكرة لـ «محكمة األسرة»
تفيد بغيابه التخاذ اإلجراءات حيال
ذل ــك» .مــن جــانــب آخ ــر ،خـســر املمثل
ال ـط ـعــن ال ـ ــذي ق ـ ّـدم ــه بــال ـتــزويــر ضد
الشهود الذين أتت بهم زينة إلثبات
أن زواجـهــا صحيح وهــم :شقيقتها
ياسمني ،وصديقتها إيمان ،وصديق
ث ــال ــث ي ــدع ــى ح ـ ــازم .وش ـه ــد الـثــاثــة
على زواج زينة وعز الشرعي.
ّ
وق ــد اتـهــم ع ــز الـشـهــود ب ــال ــزور ،لكن

املـ ـحـ ـكـ ـم ــة رف ـ ـضـ ــت دع ـ ـ ـ ــوى ال ـط ـع ــن
ّ
وألـ ــزمـ ــت ع ـ ــز ب ــامل ـص ــاري ــف لـيـخـســر
هذه املعركة .وما زال نجم «مذكرات
م ــراه ـق ــة» يـتـمـ ّـســك بـمــوقـفــه بــأنــه لم

الممثل المصري في
بيروت لتصوير إعالن
ّ
يتزوج زينة ،وأن الشهود من أهلها
وأصدقائها .وتساءل« :ملــاذا لم تأت
ب ـ ــامل ـ ــأذون الـ ـ ــذي حـ ـ ـ ّـرر ع ـق ــد الـ ـ ــزواج
أو ش ـ ـهـ ــود آخ ـ ــري ـ ــن غـ ـي ــر م ـش ـك ــوك
بإنحيازهم إليها؟» .في هذا السياق،

ّ
ق ــال ــت سـ ـ ــارة دروي ـ ـ ـ ــش ،امل ـك ــل ـف ــة مــن
مـكـتــب املـسـتـشــار مــرتـضــى منصور
ّ
مـحــامــي ع ــز فــي حــديــث ل ــ»األخ ـبــار»
ّ
ّ
يتزوج زينة عرفيًا أو
إن موكلها لم
رسميًا أو شفهيًا .وتضيف« :لم يكن
هـنــاك حتى وعــد ب ــال ــزواج ،ولــو كان
ّ
لدى املمثل يقني أو حتى شكوك بأن
الطفلني ولـ ــداه ،ك ــان سـيـتـ ّ
ـزوج زينة
ليحميهما» .وأضــافــت درويــش« :إن
شهود الزور التي جاءت بهم املمثلة
ه ــم ال ــذي ــن جـعـلــوا املـحـكـمــة تطالبه
بتحليل الـ .»DNA
وع ــن رف ــض دع ــوى ال ـش ـهــادة ال ــزور،
أجـ ـ ــابـ ـ ــت« :إن املـ ـحـ ـكـ ـم ــة رف ـض ـت ـه ــا
ّ
ّ
متمسك
ألسـبــاب إجــرائـيــة فـقــط .عــز
بموقفه ،ولن يقوم بتحليل الـ .»DNA

