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Art Corner

§ المنامة - يارا ماهر

أو  ــن،  ــف ال عــالــم  ــي  ف للقمة  وصــولــهــم   [
أو  عــمــل  لــنــجــاح  الــشــهــرة  عــلــى  حصولهم 
يحميهم  ــن  ل أعــمــالــهــم،  غالبية  أو  عملين 
ــوع  ــن نـــزول الــشــدائــد ووق ــم وم ــدراه مــن أق
مشكالتهم  يميز  ما  ولعل  عليهم.  المصائب 
وسائل  أن  ــاس  ــن ال بــاقــي  ــن  ع ــم  ــده ــدائ وش
أدق  ــل  ــاق ــن ت ــى  ــل ع ــت  ــاف ــه ــت ت اآلن  ـــــالم  اإلع

تفاصيلها وتتبع أخر تطوراتها.
بال  أرض  الفنانين،  مصائب  هــي  هكذا 
تملكه  ــن  م ــل  ك يقتحمها  أشـــــداء،  حــــراس 

الفضول، ويدور حولها أكثر مما فيها.
فــمــقــتــل )هــبــة الــعــقــاد( ابــنــة الــفــنــانــة 
)ليلى  ــرة  ــاه ــق ال فــي  الــمــقــيــمــة  الــمــغــربــيــة 
شقتها  في  طعنًا  قصيرة  فترة  قبل  غفران( 
ــن مــجــرد خبر  ــي وصــديــقــة لــهــا، تــحــول م ه
جريمة قد تكون مؤسفة، تحصل يوميًا هنا 
على  كبيراً  مجااًل  لنفسه  يجد  لخبر  وهناك، 
والصحف  اإلخــبــاريــة،  الــقــنــوات  شــاشــات 

وطبعًا المجالت.
مقتل  خبر  كان  الشابة،  هذه  خبر  وقبل 
والــذي  تميم(  )ســـوزان  اللبنانية  الفنانة 
أروقــة  في  ــدور  ت حــوادثــه  تفاصيل  مــازالــت 
القصة  أجزاء  ومازالت  المصرية،  المحاكم 

تتكشف بالتدريج بطرق عديدة.
المؤسفة  ــوادث  ــح ال أخــبــار  وبالتأكيد 
أو   - الفنانين  بعض  بحياة  أودت  الــتــي 
ــر، الــفــنــانــات، كـــون غــالــب هــذه  ــث لــلــدقــة أك
تكتِف  لــم   ،- لــفــنــانــات  ــت  ــع وق ــع  ــواج ــف ال
األخيرة،  السنوات  خالل  اسميين  أو  باسم 
يقال  ــي  ــت ال الــتــونــســيــة  الــمــطــربــة  ــرى  ــذك ف
بها  قــام  بحياتها  أودت  التي  الجريمة  إن 
زوجها، وقبلها بفترة كان ما سمي بانتحار 
سندريال الشاشة الممثلة المصرية )سعاد 

حسني(. 
اإلعالم  وسائل  أن  القصص  هذه  مميز  ما 
جزءاً  لتحتل  فرصة  أعطتها  أشكالها  على 
التي  ــار  ــب واألخ المعلومات  كم  من  وحــيــزاً 
أدواراً  ولعبت  العربي،  المشاهد  يتتبعها 

متفاوتة في خدمة أو أذية هذه القضايا.
الشكوك  ــت  ــازال م الــتــي  حسني  فسعاد 
أقــوال  صحة  مــدى  عن  البعض  لــدى  ــدور  ت
شرفة  ــن  م بنفسها  ـــت  ورم انــتــحــرت  ــا  ــه إن
على  من  بها  ألقي  أنــه  أو  لندن،  في  منزلها 
أو  تعرفها،  كانت  معلومات  لدفن  شرفتها 
ممتلكاتها،  بعض  على  االستيالء  لمحاولة 

أو ألي أسباب أخرى. 
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