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غياب

برلنتي على موعد مع «المشير»
رحلت الجميلة التي ترقص
الـ«هيال هوب» بعدما سطع
نجمها في الخمسينيات عبر
فيلمي «ريا وسكينة» ،و«درب
املهابيل» .ازدادت شهرتها
مع عبد الحكيم عامر،
وارتبطت مأساتها الشخصية
بمأساة نكسة مصر

جمعت
شخصيتها الفنية
بين اإلغراء وقوة
بنت البلد

القاهرة ــ محمد خير
ماذا لو لم تلتق برلنتي عبد الحميد في
باملسرحي الكبير زكي طليمات؟
بدايتها
ّ
ه��ل ك��ان��ت س�ت�ن��ف��ذ رغ�ب�ت�ه��ا األساسية
وتلتحق بقسم النقد في معهد الفنون
امل�س��رح�ي��ة؟ يصعب ّ
تخيل تلك الفاتنة
ّ
ف��ي ص ��ورة ن��اق��دة م�س��رح�ي��ة متجهمة،
ك �م��ا ي �ص �ع��ب ت �خ� ّ�ي �ل �ه��ا م�ح�ل�ل��ة نفسية
بعدما درست علم النفس .على أي حال،
أق�ن�ع�ه��ا ط�ل�ي�م��ات ب��ال�ت�م�ث�ي��ل .ل�ك�ن�ه��ا لم
تنس رغبتها ف��ي أن ت�ك��ون ك��ات�ب��ة ،وإن
َ
كتابيها اللذين
ل��م تكن تعلم آن ��ذاك أن
سيصدران بعد عشر سنوات سيكونان
ع ��ن م��أس��ات �ه��ا ال �ش �خ �ص �ي��ة املتقاطعة
م� ��ع م� ��أس� ��اة ن �ك �س��ة م� �ص ��ر ب � �ص� ��ورة ال
ي�م�ك��ن ف�ص�م�ه��ا .م��ات��ت ال �ف��ات �ن��ة ع��ن 75
ع ��ام ��ًا وق� ��د ع ��ان ��ت آالم امل� � ��رض ،بعدما
ّ
والترمل.
عانت آالم السياسة والفقدان
ل�ك�ن�ه��ا ظ�ل��ت ف��ي ص ��ورة ال�ج�م�ه��ور تلك
الجميلة التي ترقص الـ«هيال هوب»...
ال��رق �ص��ة ال �ت ��ي «ب �ت �ش �ع �ل��ل ن� ��ار الحب»
(م��ن فيلم «س��ر طاقية اإلخ�ف��اء» لنيازي
مصطفى ـــــ  .)1959ك��م ك��ان��ت املنافسة
صعبة ف��ي ف��ن اإلغ ��راء زم��ن هند رستم.

ّ
برلنتي عبد الحميد تكرست فنانة إغراء مع فيلم «رنة الخلخال»
ل �ك��ن ب��رل �ن �ت��ي وج� � ��دت ل �ن �ف �س �ه��ا مكانًا
خ��اص��ًا .ع�ك��س ال�ن�ع��وم��ة امل�ث�ي��رة لرستم
وصوتها املبحوح ،وجدت عبد الحميد
ش �خ �ص �ي �ت �ه��ا ف � ��ي م�ل�ام� �ح� �ه ��ا القوية
ون �ظ��رت �ه��ا ال �ن �ف ��اذة األق� � ��رب إل� ��ى تحية
ك��اري��وك��ا .ال�ش��اب��ة الصعيدية اب�ن��ة بني
س��وي��ف ول ��دت ع ��ام  1935ف��ي «السيدة
زي�ن��ب» لتحمل اس�م��ًا يجمع ب�ين ثقافة
نفيسة
ال�ص�ع�ي��د وامل �ن��اط��ق ال �ش �ع �ب �ي��ةّ :
وسرعان ما تعلمت
عبد الحميد أحمد.
ّ
التطريز كبنات طبقتها ،لكن طموحها
دف �ع �ه��ا إل ��ى م�ع�ه��د ال �ف �ن��ون املسرحية.
وح��امل��ا ح� ّ�ول��ت م�س��اره��ا م��ن قسم النقد
إل��ى قسم التمثيل حتى لفتت األنظار.
ك ��ان دوره � ��ا األول ف ��ي م �س��رح �ي��ة «شم
النسيم» ع��ام  1952للمخرج فرنيتشو
(ال� � �ح � ��وار ل �س� ّ�ي��د ب ��دي ��ر) ك��اف �ي��ًا لجذب
العاملني ف��ي ه��ذا امل �ج��ال .ه�ك��ذا قبل أن
ت�ت��م ال � �ـ 17م��ن ع �م��ره��ا ،وج ��دت لنفسها
م�س��اح��ة سينمائية ف��ي الخمسينيات
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ّ
ال� ّ�ذه�ب�ي��ة .لكن سنها الصغيرة نفسها
جنبتها االن�ع�ك��اس��ات السياسية التي
أح��دث�ت�ه��ا ث ��ورة ي��ول�ي��و ف��ي م�ص��ر ،التي
ق��ام��ت ف��ي ال �ع��ام ن �ف �ّس��ه .اخ �ت �ف��ى نجوم
وظ �ه��ر آخ � ��رون ،ل �ك��ن ن�ف�ي�س��ة /برلنتي
ك��ان��ت ف��ي أول امل �ش ��وار .ان�ت�ق�ل��ت م��ن يد
ف��رن�ي�ت�ش��و إل ��ى ص�ل�اح أب ��و س�ي��ف الذي
قدمها بعد عام في فيلمه الشهير «ريا
وسكينة» .وبعد عامني ( ،)1955حازت
بطولتها األول��ى م��ع توفيق صالح في
فيلمه «درب امل�ه��اب�ي��ل» .ه�ك��ذا ّ
تكرست
ن�ج�م��ة ع�ل��ى أي ��دي ك �ب��ار السينمائيني.
لكنها احتلت مكانتها كفنانة إغراء مع
الخلخال» ال��ذي ع��رض ع��ام 1955
«رن��ة
ّ
أيضًا .تشكلت مالمح شخصيتها الفنية
ال �ت��ي ت �ج �م��ع ص �ف��ة اإلغ� � � ّ�راء ب �ق��وة بنت
البلد ،وب��دا املستقبل م�ب��ش�رًا :السينما
املصرية ـــــ ومصر نفسها ـــــ في صعود،
واإلن � �ت� ��اج وف� �ي ��ر ،وال �س �ي �ن �م��ا ل ��م ّ
تؤمم
ب�ع��د ،وال �ث��ورة م��ن ن�ج��اح إل��ى آخ��ر .لكن

إش � ��ارات «ع �ص��ر االس �ت �خ �ب��ارات» كانت
ت �ت��زاي��د ،ول ��م ي �ع��د م�م�ك�ن��ًا ف �ص��ل نجوم
ال�ع�ص��ر (ال�ف�ن��ان�ين وال�ض�ب��اط) بعضهم
ع��ن بعض .بعد مسيرة ناجحة ،التقت
برلنتي بالضابط الكبير عبد الحكيم
ع��ام��ر .ت� ّ
�زوج��ا سنة  ،1963وم� ّ�رت أعوام
قليلة هانئة حتى وقعت الواقعة :لقيت
مصر هزيمة ساحقة في حرب .1967
املشير عبد الحكيم عامر ال��ذي كان
أم��ا
ً
املصرية،
املسلحة
�وات
�
ق
�
ل
ا
�ن
�
ع
�ؤوال
�
س
م�
ّ
ّ
ف��ان �ت �ح� ّ�ر ب � ُ�ال� �س ��م .ل� �ك ��ن ب��رل �ن �ت��ي ظلت
تعتقد أن��ه قتل ،وسعت إل��ى إثبات ذلك
ف ��ي ك �ت��اب �ي �ه��ا «امل �ش �ي��ر وأن� � ��ا» (،)1993
و«الطريق إلى قدري ـــــ إلى عامر» ()2002
السيناريست مصطفى
ال��ذي أرادت من
ً
م �ح��رم ت �ح��وي �ل��ه م �س �ل � ًس�لا تلفزيونيًا،
ب �ي �ن �م��ا ك��اف �ح��ت ط ��وي �ل�ا ض ��د تصوير
فيلم «املشير والرئيس» لخالد يوسف،
وات�ه�م��ت ال�س�ي�ن��اري��و (مل �م��دوح الليثي)
ب�ع��دم إن�ص��اف املشير كما فعل اإلعالم
امل� �ص ��ري ،ح �س��ب رأي� �ه ��ا ،م �ن��ذ النكسة.
املسلسل والفيلم لم يخرجا
والالفت أن
ّ
إلى النور بعد ،لكن برلنتي رحلت أول
من أمس ،ولم تعد هنا لتدافع مرة أخرى
عن املشير.

◄ أط��ل��ق��ت «دار ب��ل��وم��زب��ري ـ��ـ��ـ��ـ��ـ مؤسسة
قطر للنشر» وقناة «الجزيرة لألطفال»
أول سلسلة قصصية م��ص ّ��ورة موجهة
ل�لأط��ف��ال ع��ل��ى ه��ام��ش «م��ه��رج��ان الدوحة
الدولي األول لكتب األطفال» الذي يقام في
«م��رك��ز ق��ط��ر ل��ل��م��ع��ارض» وي��س��ت��م��ر حتى
ي���وم غ���د .والسلسلة تحمل ع��ن��وان «فافا
واألص����دق����اء» ال��م��س��ت��وح��اة م��ن شخصية
ال���س���ل���ح���ف���اة ف���اف���ا ال���ت���ي ب������دأت «الجزيرة
لألطفال» بثها قبل خمس سنوات.
◄ أعلنت ميريام فارس (الصورة) أنها
تستعد لبطولة أول فيلم سينمائي مصري
لها ،من دون اإلفصاح عن اسم النجم الذي

سيشاركها البطولة .كذلك ،تضع المغنية
اللبنانية اللمسات األخ��ي��رة على ألبومها
الخليجي المتوقع إطالقه خالل أيام.
◄ ت��س��ت��ع��د ال��ط��ال��ب��ة ف���ي ب��رن��ام��ج «ستار
أكاديمي  ،»7المغربية طاهرة حماميش
إلط���ل��اق أغ��ن��ي��ت��ه��ا األول�������ى ال���ت���ي ل����م تعلن
ع��ن��وان��ه��ا .واألغ���ن���ي���ة م���ن ك��ل��م��ات وألحان
المغربية هدى سعد ،وتوزيع طارق.
◄ ص���در األل��ب��وم ال��ج��دي��د للمغني فادي
ب ��در ال�����ذي ي��ح��م��ل ع���ن���وان «م��ع��ل��م فيك».
ويتضمن العمل سبع أغنيات تعامل فيها
م��ع ال��ش��ع��راء حسن عطية ،وأح��م��د عبيد،
وأح��م��د م��اض��ي ،وم��ح��م��د دراز ،وحسين
عبد اللطيف ،والملحنين حسام البجرمي،
ومحمد عزت ،وروني عوض وغيرهم...
◄ تستعد ميادة الحناوي (الصورة)
لتسجيل أغ��ن��ي��ة م��ن��ف��ردة ب��ع��ن��وان «سوف
أرح��ل» وهي قصيدة باللغة الفصحى من
كلمات الشاعر سالم ق��زاز ،وألحان كريم
هيثم ،وتوزيع عمرو عبد العزيز.
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وق��د اخ��ت��ارت م��ي��ادة إص���دار األغ��ن��ي��ة التي
أنتجتها ع��ل��ى نفقتها ال��خ��اص��ة ،ع��ل��ى أن
تعود خالل الشهور األولى من عام 2011
ب��أل��ب��وم م��ن إن��ت��اج «ع��ال��م ال��ف��ن» و«مزيكا»
ل��ل��م��ن��ت��ج ال���م���ص���ري م��ح��س��ن ًج���اب���ر ًالذي
رافقها منذ بداياتها وقدما معا ع��ددا من
األعمال.
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تعتزل
◄ يبدو أن المغنية كاتيا حرب لم
ً
الفن كما ّ
تردد منذ سنوات ،بل أعلنت أخيرا
ّ
«األغنيات
أنها ستعود إلى الساحة لتقدم
ً
المحترمة ،والراقية وأناشيد دينية أيضا،
سيكون هناك تحضير أللبوم كامل
كما
ً
يصدر قريبا».
وك��ان��ت ال��م��غ��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ق��د ان��ت��ه��ت من
ت��س��ج ً��ي��ل أغ��ن��ي��ة روم��ان��س��ي��ة ستصورها
ق��ري��ب��ا ع��ل��ى ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و ك��ل��ي��ب ،كما
ت���ح���ض���ر ألغ���ن���ي���ة م���ص���ري���ة إض�����اف�����ة إلى
إحيائها أمسية ميالدية في بيروت.
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