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اأقنعة اإلهام �ساهني ال�سبعة

ارتدتها  طاملا  اأ�صا�صية  اأقنعة  احلكيمة...�صبعة  اجلريحة،  القوية،  الب�صيطة،  الغام�صة،  املغرية،  الربيئة، 

املمثلة اإلهام �صاهني يف اأعمالها ال�صينمائية...لكل منهم طبيعته اخلا�صة وموا�صفاته...ومعا ي�صكلون اأطياف املروحة 

اأو قو�س قزح الذي يلون م�صريتها الفنية.

يف بداية حياتها الفنية تنباأ لها املخرج اأ�صرف فهمي باأنها �صتنجح كممثلة...ملاذا؟ لأنها لي�صت جميلة! 

كان املخرج �صاحب الأ�صلوب اجلمايل الغريب يق�صد اأنها ل متلك ذلك اجلمال الذي يعيق �صاحبته عن التعبري 

الدرامي ويحولها اإىل جمرد دمية حلوة اأو رمز للجمال واجلن�س فقط، فتظل اأ�صرية جمالها ول توؤدي �صوى دور واحد 

معظم حياتها.

»جمالك قريب اإىل النا�س...ت�صبهني معظم امل�صريات« ي�صتطرد اأ�صرف فهمي... ويق�صد اأن مالحمها ت�صعر املرء 

.The Girl Next Door باأنها قريبته اأو جارته اأو زميلته يف العمل، اأو كما يقولون بالإجنليزية

كان املخرج امل�صرحي والتليفزيوين واملمثل كمال يا�صني اأول من اكت�صفها واأقنعها بالتمثيل يف عدد من الأفالم 

وامل�صرحيات التليفزيونية، وبالإ�صافة اإىل العلم النظري والتطبيقي الذي تلقته منه، فهو الذي قال لها تلك اجلملة 

التي علقت كاحللق، ول تزال ترن اأ�صداءها، يف اأذنيها رغم ال�صنوات الثالثني التي مرت على �صماعها: التمثيل لي�س 

جمرد موهبة اأو حرفة ولكنه خربة، ولي�س جمرد خربة فنية ولكن خربة حياتية بالأ�صا�س. اأنتي مل متري بتجارب يف 

احلياة بعد، ول تعرفني �صوى بابا وماما و�صاحباتك. عندما تخرجني اإىل العامل فاإن خربة احلياة وجتاربها �صتجعل 

منك ممثلة اأف�صل.

كلما خربت اإلهام �صاهني احلياة تتذكر كلمات اأ�صتاذها، ومهما كانت ق�صوة التجربة فاإن جزءا منها يتعامل مع 

الأمر وكاأنه اختبار جديد الهدف منه تطوير قدراتها التمثيلية.

تنتمي اإلهام �صاهني اإىل ذلك النوع من الفنانني الذي يتعامل مع مهنته باإعتبارها حياته، ولي�س باعتبارها عمال 

موازيا اأو مكمال للحياة. »عندما اأجل�س يف البيت بدون عمل لفرتة مهما كان ق�صرها اأ�صعر بامللل ال�صديد. ل �صئ يرفع 

روحي املعنوية �صوى البدء يف عمل جديد...اأريد اأن اأمثل طول الوقت واأن اأعي�س يف �صخ�صية اأخرى غري �صخ�صيتي. 

اأحب ال�صخ�صيات التي اأوؤديها اأكرث من الواقع الذي اأعي�صه. ال�صخ�صيات التمثيلية اأكرث حيوية وقوة من �صخ�صيتي«.
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عن  الدائم  بحثها  �صبب  اأي�صا  وهو  نف�صه.  الوقت  يف  م�صتواها  وتفاوت  اأعمالها،  كرثة  يف  ال�صبب  هذا  كان  رمبا 

جديد تقدمه مهما كانت الظروف ال�صيئة التي متر بها �صناعة ال�صينما.

مع ذلك تعرتف اإلهام �صاهني بانها لي�صت را�صية عن بع�س اأعمالها، خا�صة التي عملت فيها خالل الفرتة الأوىل 

من م�صريتها الفنية »...ا�صتغلت كتري، »نحت« كتري، لأنني كنت اأريد اأن اأمثل طوال الوقت«.

قليلة  تتكلم،  تكاد  ل  للغاية،  انطوائية  طفلة  كانت  �صاهني  اإلهام  اأن  طفولتها  عاي�صوا  الذين  �صوى  يعرف  ل 

الأ�صدقاء، وتخ�صى الأماكن املمتلئة بالنا�س. التمثيل بالن�صبة لها هو احلياة التي ل ت�صتطيع عي�صها يف الواقع. وحتى 

الآن ل تكاد اإلهام �صاهني تعرف ن�صاطا غري مرتبط مبهنتها ول تكاد جتد لها عالقات خارج الو�صط الفني.

ولدت اإلهام �صاهني يف الثالث من يناير عام 1960، يف ذروة جمد ال�صينما امل�صرية وع�صرها الذهبي، ويف العام 

الذي بداأ فيه البث التليفزيوين يف م�صر. منا وعيها على ع�صرات الأفالم الكال�صيكية التي باتت املادة الأكرث تف�صيال 

التليفزيون  كان  ال�صبعينيات  نهاية  يف  امل�صرحية  للفنون  العايل  باملعهد  التحقت  عندما  لها.  بالن�صبة  التليفزيون  يف 

امل�صري ي�صهد عهدا ذهبيا اآخر لنجوم التمثيل الكبار وهم يق�صون ال�صنوات الأخرية من حياتهم الفنية يف م�صرحيات 

و�صهرات وم�صل�صالت التليفزيون. حلقت اإلهام �صاهني بهوؤلء مبكرا جدا يف حياتها. املعهد كان همزة الو�صل التي ربطتها 

بهذه الأعمال التليفزيونية وامل�صرحية لكبار املخرجني واملوؤلفني واملمثلني يف ذلك الوقت...تقريبا من مل تعمل معه 

هو ال�صتثناء، وتقريبا ي�صعب ح�صرهم جميعا ولكن ميكن ذكر اأ�صماء مثل نيازي م�صطفى، نور الدمردا�س، اأنعام حممد 

املوؤلفني جنيب حمفوظ واح�صان  ال�صرقاوي، ومن  العلمي وجالل  علي، حممد فا�صل، كمال يا�صني، علوية زكي، يحي 

عبد القدو�س واأني�س من�صور واأ�صامة اأنور عكا�صة، ومن املمثلني حممود املليجي و�صميحة اأيوب وعبد اهلل غيث، وكل 

هوؤلء وغريهم وهي ل تزال طالبة مل تتخرج بعد. وبعد دخولها جمال ال�صينما عملت اأي�صا مع عدد من كبار الأ�صماء 

يف بداية الثمانينيات ميكن للقارئ التعرف عليهم خالل ال�صفحات التالية.

طويل  وانحالل  مر�س  عهد  بداية  يف  نف�صها  امل�صرية  ال�صينما  كانت  الكبرية  الأ�صماء  بهذه  فمقارنة  ذلك،  مع 

متقطع، على م�صتوى ال�صناعة والبداع واحلالة الثقافية والتعليمية العامة للبلد...من »هوجة« اأفالم املقاولت اإىل 

املتطرفة  الدينية  التيارات  والفنانني حتت وطاأة غزو  الفنون  العام �صد  املزاج  نهاية بتغري  انخفا�س النتاج، ولي�س 

و�صيطرتها على عقول الغالبية مع انهيار التعليم والثقافة اإىل اآخر املتغريات الجتماعية التي حتتاج جملدات لو�صفها 
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وو�صف اأنواع واأ�صكال الفنون التي اأفرزتها، اأوالتي حاولت اأن تقاوم هذه املتغريات بنقدها وجتاوزها فنيا.

منذ بداياتها، ومثل بنات و�صباب جيلها، وجدت اإلهام �صاهني نف�صها حتت وطاأة �صغوط مت�صاعدة، واختيارات 

متناق�صة، وعلى مدار اأكرث من ثالثني عاما من تاريخ م�صريتها الفنية ميكن اأن نقراأ اأفالم اإلهام �صاهني باإعتبارها مراآة 

عاك�صة، وحياة موازية، حلالة الأمة امل�صرية خالل العقود الثالث املا�صية.

ال�صخ�صية  احلياة  جتارب  على  تقت�صر  مل  لتلميذته  يا�صني  كمال  ال�صتاذ  اإليها  اأ�صار  التي  احلياتية  اخلربة 

اإلهام �صاهني بفنها، وجمهورها، وجمتمعها. ولعل ذلك اأحد  اأي�صا على عالقة  ال�صعبة التي مرت بها، ولكنها اعتمدت 

اأ�صباب انخراطها يف معارك �صيا�صية واجتماعية ل تنقطع منذ الت�صعينيات. �صحيح اأنها على امل�صتوى ال�صخ�صي لي�صت 

الأمر  كان  واإذا  يناير،  من  والع�صرين  اخلام�س  ثورة  قبل  خا�صة  ال�صيا�صة،  يف  الكالم  حتب  تكن  ومل  �صيا�صيا،  كائنا 

اختلف بعدها واأ�صبحت اإلهام �صاهني تتحدث يف ال�صيا�صة اأكرث مما تتحدث يف الفن، فهو اأمر طبيعي ومربر حدث ملعظم 

امل�صريني.

�صخ�صية  وبني  فقط،  التمثيل  عرب  تتج�صد  التي  املتعددة  ب�صخ�صياتها  املمثلة  �صاهني  اإلهام  بني  اجلدل  هذا 

اإلهام �صاهني الواقعية، يف حياتها اخلا�صة، وحياة النجومية التي �صنعتها ال�صهرة والأ�صواء، هذا اجلدل هو املو�صوع 

الأ�صا�صي الذي �صنقراأ من خالله م�صريتها الفنية ال�صتثنائية واملتميزة على مدار اأكرث من ثالثني عاما وحوايل مئة 

�صخ�صية ج�صدتها يف الأفالم.

من  ياأتي  املرة  هذه  التكرمي  اأن  مبا  ال�صينمائية،  اأدوارها  على  �صتقت�صر  الفنية  �صاهني  اإلهام  حلياة  قراءتنا 

املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية باعتبارها اأحد اللواتي اأ�صهمن يف اإثراء هذا الفن، ولالأ�صف لن نتطرق مل�صريتها يف 

اأي�صا  الأهم  لكن  �صهرية.  تليفزيونية  و�صهرات  م�صل�صالت  يف  الأعمال  ع�صرات  قدمت  اأنها  رغم  عابرا  اإل  التليفزيون 

هو اأنه ي�صعب الف�صل يف حالة اإلهام �صاهني بني اأدوارها ال�صينمائية والتليفزيونية لأنها مرتابطة ومتزامنة ومكملة 

لبع�صها، على عك�س كثري من املمثلني الذين متيل كفة اأدوارهم ب�صكل حاد نحو ال�صينما اأو التليفزيون، وي�صبح وجوده 

يف الناحية الأخرى هام�صيا وزائدا.

ال�صينما،  يف  م�صابهة  اأدوار  على  ح�صولها  يف  �صاهمت  التليفزيون  يف  �صاهني  اإلهام  لعبتها  التي  الأدوار  من  كثري 

والعك�س �صحيح، وكثري من جنوميتها ال�صينمائية م�صتمد من اأدوارها التليفزيونية، والعك�س �صحيح اأي�صا.
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رمبا كان امل�صرح هو املجال الذي ميكن و�صفه بالهام�صي اأو غري املوؤثر يف م�صريتها الفنية بالرغم من اأنها �صاركت 

يف حوايل ع�صر اأعمال م�صرحية كان منها م�صرحيتان على الأقل ناجحتان جتاريا وا�صتمر عر�صهما عدة �صنوات هما 

الفني  الو�صط  �صهرتها يف  ب�صكل كبري يف  �صاهمت  امل�صرحية  اأن بداياتها  ا�صطنبول«، ورغم  و«بهلول يف  الورد«  »خ�صب 

وح�صولها على اأدوار يف ال�صينما والتليفزيون.

على اأية حال يركز هذا الكتاب على م�صريتها ال�صينمائية فقط، وبالتحديد على عملها كممثلة حترتف جت�صيد 

ال�صخ�صيات الدرامية التي ي�صتقبلها ويتفاعل معها جمهور عري�س يف م�صر والعامل العربي.

عادة ما يكون للمثل قناع اأو جمموعة من الأقنعة التي يرتديها يف معظم اأعماله، فلهذه قناع اجلميلة الطيبة، 

ولتلك قناع ال�صريرة الغاوية، ولفالن قناع البطل املغوار، ولعالن قناع الغادر اجلبان، ولذاك قناع الكوميديا، ولذلك 

قناع اجلاد املتجهم...اإىل اآخره.

وعادة ما يقدر النقاد واجلماهري املمثل املتعدد الأقنعة اأكرث مما يقدرون ذا القناع الواحد...بالرغم من اأن 

بع�س النجوم �صنعوا جمدهم وحافظوا عليه لعقود طويلة من خالل قناع واحد اأو اثنني فقط...جنيب الريحاين مثال 

وا�صح. وعلى العك�س هناك ممثلون قدموا كل الأدوار دون اأن يتميزوا اأو يرتكوا ب�صمة متفردة يف اأحدها.

�صخ�صيته  من  جزءا  كانت  لو  كما  باملمثل  اللت�صاق  على  بقدرتها  ولكن  الأقنعة،  بكرثة  لي�صت  اإذن  العربة 

لو كانوا  ال�صخ�صيات كما  اأو يتماهون مع هذه  الذين ي�صدقون، ثم يتقم�صوت  امل�صاهدين  احلقيقية وتاأثري ذلك على 

عرفوها وعاي�صوها، واأحيانا كما لو كانوا عا�صوها باأنف�صهم!

وكلمة »القناع« يف علم التمثيل ن�صتخدمها هنا باملعنى الدرامي لكلمة »بري�صونا« Persona الالتينية، والتي 

كانت تطلق على القناع الذي يرتديه املمثل يف امل�صرح الإغريقي، والتي ا�صتق منها فيما بعد كلمة person التي تعني 

»ال�صخ�صية« يف اللغات امل�صتقة من الالتينية.  وقد ا�صتخدم رائد علم التحليل النف�صي كارل يوجن الكلمة الالتينية  

ميثلون  الب�صر  جميع  اأن  منطلق  من  الآخرين«  اأمام  املرء  يرتديه  الذي  ال�صخ�صية  »قناع  لي�صف  »بري�صونا«  القدمية 

بطريقة اأو باأخرى، ويعي�صون اأمام النا�س عادة ب�صخ�صية اأو �صخ�صيات تختلف عن �صخ�صيتهم احلقيقية اجلوانية. 

ويعرف ع�صاق ال�صينما كلمة »بري�صونا« لأنها اأي�صا عنوان فيلم �صهري للمخرج ال�صويدي اجنمار بريجمان، ت�صتخدم فيه 

باملعنيني امل�صرحي والنف�صي اللذين اأ�صرت اإليهما.
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لعبت اإلهام �صاهني على مدار م�صريتها الفنية اأدوارا عديدة ج�صدت فيها املراأة امل�صرية وعربت من خاللها عن 

الكثري من اجلوانب امل�صيئة واملظلمة للن�صاء امل�صريات خالل اأربعة عقود من تاريخ م�صر، �صهدت لالأ�صف تراجع مكانة 

الن�صاء وقوتهن واحرتامهن ب�صكل ممنهج ومتزايد عرب هذه العقود، وبالتحديد خالل فرتة عهد مبارك التي �صهدت 

�صعود التيارات  الدينية املتطرفة والرهاب املادي والفكري، مع انهيار التعليم والثقافة وم�صاريع التحديث واملدنية.

كانت الأدوار الأوىل التي اأدتها جت�صد عادة الفتاة املتعلمة املتما�صكة اأخالقيا، كما جند يف »العار« مثال، فرغم 

ق�صر م�صاحة دورها اإل اأنها الأكرث اأخالقية بني اأخوتها الرجال، ومتثل مع اأمها – اأمينة رزق- وزوجة اأخيها الأكرب – 

نورا- ال�صخ�صيات اليجابية يف الفيلم مقارنة باأدوار الرجال الذين يعانون جميعا من خلل اأخالقي وا�صح.

اأول بطولة لإلهام �صاهني يف فيلم »الهلفوت« كانت لفتاة �صعبية لي�صت متعلمة، املرة الأوىل لها، ورغم اأنها لفتاة 

فقرية ا�صطرت لالنحراف اإل انها اأي�صا اأقوى �صخ�صيات الفيلم معنويا واأخالقيا.

 كانت معظم الأدوار التي اأدتها اإلهام �صاهني يف بداياتها للفتاة الع�صرية، التي ت�صبه الطبقة التي جاءت منها. 

اأنور وهالة �صدقي ودلل عبد  و�صماح  و�صو�صن بدر  ليلى علوي وي�صرا  بنات جيلها مثل  �صاهني مع بع�س  اإلهام  قدمت 

اإلهام  كانت  وغالبا  اخلفيف،  الدم  ذات  اأواملجرمة  ال�صرطية،  القوية،  ال�صابة  املراأة  لأدوار  متمايزة  تنويعات  العزيز 

�صاهني الأكرث براءة من بينهن، حتى وهي تلعب دور املراأة اجلميلة املثرية اأحيانا، كما يف »ال�صيد ق�صطة« مثال.

كان »ال�صيد ق�صطة« اأول فيلم تظهر فيه كرمز لالإغراء، ترتدي فيه قم�صان النوم احلمراء وتلعب دور الغاوية 

املدمرة femme fatale، وقد عر�س عقب »الهلفوت« الذي اأدت فيه دور امراأة جذابة جميلة تتزوج من �صاب قبيح 

الفتاة  اإىل نوعية جديدة خمتلفة عن دور  �صاهني  اإلهام  الفيلمان معا نقال  النوم مع زوجته احل�صناء.  مكبوت يدمن 

املتعلمة ابنة الطبقة الو�صطى. 

مبنا�صبة اأدوار الإغراء وامل�صاهد »ال�صاخنة« التي تتهم اإلهام �صاهني، كما تتهم كل بنات جيلها، ومعظم جنمات 

ال�صينما امل�صرية، باأدائها بكرثة، جتدر الإ�صارة اإىل بع�س املالحظات هنا:

اأول: من بني اأكرث من ثمانني فيلما واأكرث من مئة وخم�صني �صاعة عر�س فاإن امل�صاهد التي ميكن اأن يقال عنها 

»�صاخنة« يف م�صرية اإلهام �صاهني ل تتجاوز خم�صة ع�صر دقيقة جمتمعة من كل اأفالمها. وهذه امل�صاهد ل تتجاوز ظهور 

جزء عاري من اجل�صد ميكن اأن جتده لدى امراأة ت�صري يف ال�صارع يف عوا�صم اأوروبا اأو بريوت ودبي!
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رمبا كانت هذه امل�صاهد �صيئا نادرا عندما عر�صت هذه الأفالم يف بداية الثمانينيات، لكن الغريب اأنها مل حتدث 

وقتها ال�صجة التي حتدثها الآن يف ع�صر ال�صماوات املفتوحة والنرتنت. 

يجعل  اأن  من  وبدل  تقريبا،  الت�صعينيات  منت�صف  يف  وزميالتها  �صاهني  اإلهام  �صد  املنظمة  احلملة  بداأت  لقد 

النرتنت والف�صائيات املفتوحة النا�س اأكرث ن�صجا وفهما للعامل حتول النرتنت ثم اليوتيوب اإىل من�صة للهجوم على 

الفنانات وت�صويههن و�صبهن باأقذع الألفاظ. ومن هذا امل�صتنقع خرج ذلك »الداعية« الذي وجه األفاظه النابية اإىل 

اإلهام �صاهني، لي�س ب�صبب عمل فني قدمته، ولكن ب�صبب حوار تليفزيوين قالت فيه راأيا �صيا�صيا فيما يحدث يف م�صر!

يجب اأن نذكر اأن ال�صور العارية »املفربكة« التي طبعها الهمجيون ونزلوا بها اإىل ميدان التحرير كانت موجودة 

على النرتنت منذ �صنوات، مما ي�صري اإىل حالة »الرتب�س« املجتمعي ال�صائدة لدى قطاع كبري من اجلماهري، هي وليدة 

مناخ التكفري والتحرمي والتحري�س على الفن والفنانني.

مل يكن »الهلفوت« و«ال�صيد ق�صطة« �صوى جتربتني عابرتني قدمت فيهما وجه الأنثى اجلذابة من �صخ�صيتها 

قبل اأن تعود جمددا لأدوار الفتاة الع�صرية الربيئة والقوية، قبل اأن تدخل جتربتني متتاليتني وخمتلفتني متاما يف 

فيلمي »اأيام الغ�صب« و«موعد مع الرئي�س«.

نتيجة  باجلنون  فت�صاب  عربي  ثري  لعجوز  بالقوة  تزويجها  يتم  فالحة  لفتاة  ق�صريا  دورا  قدمت  الأول  يف 

حتويلها اإىل حيوان جن�صي على يد العجوز واأبنائه، اأما يف الثاين فتلعب دور امراأة نا�صجة �صيا�صية وع�صو بالربملان 

تتحدى الفا�صدين.

الفيلمان د�صنا موهبة اإلهام �صاهني كممثلة جتيد التلون والتعبري واختيار الأدوار واملو�صوعات التي تناق�صها 

اأي�صا، وميثالن معا بذرة تبنيها للق�صايا الن�صائية وال�صيا�صية.

كانت اإلهام �صاهني يف ال�صاد�صة والع�صرين من عمرها عندما لعبت دور ع�صوة برملان يف اخلم�صني يف فيلم »موعد 

م�صل�صالت  يف  خمتلفة  بتنويعات  اأخرى  مرات  اأربع  والوزيرة  الربملان  ع�صوة  �صخ�صية  قدمت  بعد  فيما  الرئي�س«.  مع 

تليفزيونية كان اأولها »الرباري واحلامول« واأحدثها »ق�صية معايل الوزيرة«، لدرجة اأن الكثريين اقتنعوا اأنها ت�صلح 

للعمل ال�صيا�صي فعال وبع�س املقربني منها طلبوا منها الرت�صح للربملان بالفعل!
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 بالإ�صافة اإىل دور ال�صيا�صية لعبت اإلهام �صاهني دور املحامية النا�صطة �صيا�صيا وال�صحفية �صاحبة الق�صية يف 

عدد من الأفالم وامل�صل�صالت منها اأفالم »الطيب وال�صر�س واجلميلة« و«اغتيال فاتن توفيق«.

»حلم  مثل  اأفالم  يف  دينها  اأو  جن�صها  اأو  فقرها  ب�صبب  املقهورة  املراأة  دور  اأي�صا  لعبت  الأخرى  الناحية  وعلى   

رخي�س« و«يا دنيا يا غرامي« ثم لحقا يف »خلطة فوزية« و«واحد �صفر«.

على عك�س الكثريات من النجمات تتاألق اإلهام �صاهني ب�صكل خا�س حني تعمل مع زميالتها يف اأفالم تعتمد على 

بطولت جماعية »ن�صوية«. ل يقت�صر ذلك على اأفالمها الأخرية ذات التوجه الن�صوي الوا�صح مثل »واحد �صفر« اأو 

اأفالمها اخلفيفة الأوىل مثل »الهاربات«  اأو »دانتيال« و«حلم رخي�س«، ولكن حتى يف  اأو »يا دنيا يا غرامي«  »الرغبة« 

مع  وغريها  الأعمال  هذه  يف  عملت  وقد  و«ال�صجينتان«،  الن�صائي«  و«البولي�س  حارتنا«  و«بنات  الثالثة«  و«امل�صاغبات 

معظم جنمات جيلها اإن مل يكن كلهن، مثل ي�صرا وليلى علوي ومعايل زايد وهالة �صدقي ودلل عبد العزيز و�صماح اأنور 

وغريهن، واأي�صا مع النجمات الأكرب �صنا مثل مريفت اأمني وبو�صي ونادية اجلندي، والأ�صغر �صنا مثل منى زكي ويا�صمني 

عبد العزيز ونيللي كرمي.

تقريبا ل يوجد ممثلة م�صرية اأخرى لها هذا الن�صيب من الأعمال امل�صرتكة مع بنات جيلها، ويف حياتها اخلا�صة 

تعد اإلهام �صاهني اأي�صا من الفنانات الأكرث ارتباطا بزميالتها وتربطها مبعظمهن �صداقات متينة تقاوم ال�صنني.

حتى نادية اجلندي التي اعتادت على العمل مبفردها قدمت بطولة م�صرتكة بينها وبني اإلهام �صاهني يف فيلم 

»الرغبة«، وحتى بالرغم من توتر العالقات بينهما لبع�س الوقت اأثناء وعقب الفيلم، اإل اأنهما حتولتا اإىل �صديقتني 

حميمتني بعد ذلك بفرتة.

وتتاألق  ت�صتمتع  التي  القليالت  النجمات  من  �صاهني  اإلهام  ولكن  املمثالت،  زميالتها  على  اأي�صا  يقت�صر  ل  الأمر 

ح�صني  رباب  مثل  خمرجاته  معظم  مع  التليفزيون  يف  عملها  وبجانب  الن�صاء،  املخرجات  مع  تعمل  حني  خا�س  ب�صكل 

وعلوية زكي واأنعام حممد علي، فقد عملت اأي�صا مع معظم خمرجات ال�صينما من نادية حمزة واإينا�س الدغيدي و�صول 

اإىل كاملة اأبو ذكري ويف الطريق اأعمال لها مع خمرجات وموؤلفات اأخريات.

الكاتبة  اأي�صا.  املوؤلفات  ولكن  واملمثالت  املخرجات  فقط  »لي�س  �صاهني  اإلهام  تقول  الن�صاء«  مع  للعمل  اأرتاح   «

ميكنها التفرغ عدة �صنوات لعمل واحد على عك�س معظم الكتاب الرجال. وعلى عك�س ال�صائع فالن�صاء لديهن قدرة اأكرب 
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على العمل. اأنعام حممد علي كانت تعمل لأكرث من خم�س ع�صرة �صاعة يوميا. كذلك رباب ح�صني. الكاتبات واملخرجات 

الن�صاء لديهن القدرة على التعبري عن م�صاعر واأحا�صي�س طازجة وغري تقليدية«.

تعتز اإلهام �صاهني اأي�صا براأي زميالتها الفنانات فيها، خا�صة من اجليل الأكرب. تعتز ب�صكل خا�س براأي فاتن 

حمامة الذي ذكرته يف حوار لها مع جملة »املوعد اللبنانية« وقت عر�س م�صل�صل »ن�صف ربيع اآخر«، وحتتفظ بها يف 

اأنا«  اأثناء عملها معها يف »ل ت�صاألني من  اأي�صا براأي ون�صائح �صادية  برواز و�صط �صهادات اجلوائز والتكرميات. تعتز 

وبراأي الراحلة هند ر�صتم الذي قالته يف حوار لها، واأي�صا باإعجاب وجمامالت الراحلة وردة اجلزائرية التي قامت 

اأكرث من مرة باإر�صال باقة من الزهور اإىل اإلهام �صاهني اإعجابا باأدائها يف بع�س امل�صل�صالت.

ب�صكل عام ت�صري حياة اإلهام �صاهني يف الو�صط الفني ب�صال�صة و�صالم، وحتى عندما حاول البع�س اأثناء معركتها 

اإىل  و�صلت  قد  كانت  ال�صرقاوي  جالل  املخرج  مع  لها  قدمية  م�صكلة  اإحياء  الدينية  القنوات  »اأدعياء«  مع  الأخرية 

الف�صائيات ليدافع عن تلميذته القدمية ويرد  ال�صرقاوي على  الفنية، خرج جالل  ال�صرطة يف بداية حياتها  ق�صم 

الفرتاءات عنها.

التجارب احلياتية التي مرت بها اإلهام �صاهني يف بداية الت�صعينيات اأ�صفت على اأدوارها تلك اخلربة التي تعطي 

للممثل قدرة على التعبري عن الأمل واحلزن بدون افتعال اأي جهد، وهي اأي�صا التي تعطي املمثل يف مرحلة لحقة ن�صجا 

وقدرة على البت�صام وال�صخرية يف اأحلك املواقف.

»املواقف ال�صعبة التي تعر�صت لها حتفزين اأكرث على الإ�صرار والتم�صك مبا اأفعله. ل �صيء ميكن اأن يهز ثقتي 

بالفن وبالدور الذي نوؤديه«.

تتاأمل اإلهام �صاهني �صنوات عمرها يف الفن، وت�صعر بالمتنان الكبري لزمالئها واأ�صاتذتها الذين تعلمت منهم كل 

�صيء. �صحيح اأنها مل ت�صبح خمرجة كما كانت تتنى يف بداية حياتها، ولكنها عملت مع خمرجني كثريين وعا�صت معهم 

وجهات نظرهم واأ�صاليبهم وحرفتهم. 

الدين  حل�صام  ووجهاين.  قدماين  اللذين  فهمي  واأ�صرف  اخلالق  عبد  لعلي  مدينة  اأنا  املعهد  يف  اأ�صاتذتي  »بعد 

م�صطفى الذي عملت معه يف اأفالم تعتمد على الأك�صن واللياقة ومنوذج املراأة الع�صرية الغربية. اأحببت رقة جمدي 

اأحمد علي واحرتامه للمراأة وقوتها الداخلية، واأ�صلوبه الذي يعتمد على الأداء الطبيعي والب�صيط. اأحببت يف �صعيد 
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مرزوق هو�صه بالن�صاء املتوح�صات العنيفات القادرات على اتخاذ اأ�صعب القرارات يف حلظة.

اأحببت يف علي بدرخان اهتمامه بالإح�صا�س وتركيزه على لغة العيون. ع�صقت �صراحة اإينا�س الدغيدي التي 

ل تختلف يف الفن عنها يف ت�صريحاتها الإعالمية عنها يف جل�صاتنا اخلا�صة. ل ميكن اأن مت�صك لنا كذبة اأو راأي �صخ�صي 

عك�س راأينا املعلن«.

عملت اإلهام �صاهني مع معظم، اإن مل يكن كل، النجوم الرجال الذين عا�صرتهم من عادل اإمام وعادل اأدهم اإىل 

ال�صريف ويحي الفخراين وحممود عبد العزيز وحممود ي�س وفاروق الفي�صاوي وغريهم، ول تزال  اأحمد زكي ونور 

تربطها بهم عالقات �صداقة وود متبادل.

هذه »الطيبة« التي متيز اإلهام �صاهني هي اأهم ما مييز �صخ�صيتها كممثلة، وهي تنطبع على وجهها فتعطيه قبول 

اأو  اأدواتها كممثلة، وعنما يعكر �صفوه النزعاج  اأقوى  بالتعبريات هو  ال�صفاف  للكامريات وامل�صاهدين. وجهها  حمببا 

اخلوف اأو احلزن فاإن التعبريات تهتز فوقه مثل بحرية من املاء ال�صاكن األقيت فيها بحجر.

املركبة...الآن  وامل�صاعر  والتناق�صات  بالأفكار  ميوج  و�صذاجة...الآن  �صفاء  اأكرث  الوجه  هذا  كان  املا�صي  يف 

اكتملت اخلربة التي حتدث عنها اأ�صتاذها، واأ�صبحت التلميذة اأ�صتاذة متمكنة.

ما بني الفتاة الربيئة ذات اجل�صد املثري و�صول اإىل املراأة النا�صجة املمتلئة حزنا وحكمة مرت يف النهر مياه، 

الوعي مبجتمعها وجن�صها  اإىل م�صب واحد هو حالة  معا تتجه  ولكنها  امل�صتوى،  نف�س  كلها على  لي�صت  واأفالم، كثرية 

وان�صانيتها، والبحث عن الكيفية التي ميكن اأن تعرب بها عن هذا الوعي من خالل موهبتها واأعمالها.
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اإلهام �ساهني...�سرية �سينمائية 

امل�شهد الأول

تعتز اإلهام �صاهني باأن اأول م�صهد مثلته يف حياتها كان يف فيلم »اأمهات يف املنفى« اخراج حممد را�صي عام 1981، 

وهو م�صهد ق�صري تظهر فيه مع عادل اإمام، تقف منتظرة اأمام مبنى املحكمة يف الأ�صكندرية، وحتمل طفال يف يدها. 

وقتها كانت ل تزال طالبة يف اأكادميية الفنون، واملده�س كما تقول اأنها مل تكن قد مثلت من قبل على الطالق، ول 

حتى اأثناء اختبارات القبول يف ق�صم التمثيل والإخراج مبعهد الفنون امل�صرحية...ولذلك ق�صة.

اأيام  اأنها �صاركت يف عدد من احلفالت الفنية  باأن تكون ممثلة. �صحيح  اإلهام حتلم  مل تكن الطفلة واملراهقة 

درا�صتها البتدائية يف مدر�صة »راهبات �صيدة املعونة الدائمة«، ثم يف مدر�صة »م�صر اجلديدة النموذجية« يف الثانوية، 

ولكن كمغنية ولي�س كممثلة، وكانت تعتقد اأن �صوتها ي�صلح للغناء واأنها رمبا ت�صبح مطربة. هذه احلفالت املدر�صية 

رمبا تكون قد �صاهمت يف اإثارة �صغفها بامل�صرح، خا�صة ال�صتعرا�صي، ورمبا �صاهمت يف ت�صكيل توجهاتها وقراراتها بعد 

ذلك. بعد ح�صولها على الثانوية العامة تقدمت اإلهام لكلية اللغات والرتجمة بحكم درا�صتها يف مدر�صة فرن�صية، وملعهد 

الفنون امل�صرحية على اأمل اأن ت�صبح خمرجة. ملاذا خمرجة بالتحديد؟ ل تعرف اإلهام، ورمبا كانت الجابة يف تلك 

الأيام التي كانت ت�صاهد وت�صارك يف حت�صري واإعداد حفالت املدر�صة. يف امتحانات القبول مبعهد الفنون امل�صرحية 

اأخربوها اأنه ل يوجد ق�صم لالإخراج فقط، ولكن هناك ق�صم لالإخراج والتمثيل معا. مل تكن قد جربت التمثيل من 

قبل، ول تعرف كيف ميثل املرء، ولكنها تخطت الختبارات ب�صهولة بف�صل هدوءها وم�صتوى تعليمها وثقافتها املرتفع 

ن�صبيا، بالإ�صافة اإىل مالحمها اجلميلة التي كانت يف ذلك الوقت ت�صبه فاتن حمامة ال�صغرية، وهو ال�صبه الذي فتح 

الأبواب اأمامها وطاردها لبع�س الوقت يف بداية حياتها. هذه العوامل م�صرتكة جعلت اأع�صاء اللجنة يتعاطفون معها، 

ويقبلونها يف املعهد دون حتى اأن تقدم امل�صهد التمثيلي املعتاد الذي يطلب من املتقدمني تاأديته اأمام اللجنة!

مع ذلك فاإن ق�صة »امل�صهد الأول« لها ق�صة خمتلفة، فقبل فيلم »اأمهات يف املنفى« كانت اإلهام، الطالبة مبعهد 

الفنون امل�صرحية، قد �صاركت بالتمثيل يف عدد من اأفالم التليفزيون التي كانت ت�صهد »فورة« اإنتاجية  وقتها. كان اأول 
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هذه الأفالم بعنوان »التحقيق« اإخراج ناجي اأجنلو وبطولة حمي اإ�صماعيل. ومن املوؤكد اأن امل�صهد التمثيلي الأول اأمام 

الكامريا كان يف هذا الفيلم. الفيلم الثاين ولعل اأ�صهر هذه الأفالم هو »رجل ا�صمه عبا�س« اخراج علوية زكي وتاأليف 

فايز غايل وبطولة كمال يا�صني وحممود املليجي و�صميحة اأيوب وعبد اهلل غيث. وكان من بينها فيلم بعنوان »الرجل 

الذي قال ل« من اإخراج الكبري �صنا ومقاما نيازي م�صطفى ومن بينها فيلم بعنوان »اإنهم ي�صرقون عمري« للمخرج ال�صاب 

علي عبد اخلالق وبطولة حممود املليجي ومديحة ي�صرى واأبو بكر عزت. كل هذه الأفالم �صنعت يف الفرتة بني 79 و82 

اأثناء �صنوات درا�صة اإلهام �صاهني باملعهد، ولعل الطلبة كانوا ينظرون اإليها ويتعاملون معها باعتبارها واجبات مدر�صية 

الكبرية  الأ�صماء  اإىل  بالنظر  ولكن  اإ�صافية.  درجات  على  اأواحل�صول  النجاح  اأجل  من  يوؤدونها  عملية  اختبارات  اأو 

واخلربات املتنوعة التي �صاركت يف �صنع هذه الأفالم من خمرجني وموؤلفني وممثلني، ميكن القول اأن هذه الأفالم التي 

مل يعد يذكرها اأحد كانت اأكرب مدر�صة تعلمت فيها اإلهام �صاهني وزمالئها.

وبالإ�صافة لذلك فمن خالل الأفالم وامل�صرحيات العديدة التي مثلت فيها اأيام درا�صتها باملعهد بداأ اأهل الو�صط 

الفني يتعرفون على اإلهام �صاهني ويطلبونها يف اأعمالهم.

وخالل العام الأخري من درا�صتها طلب منها املخرج والأ�صتاذ يف املعهد كمال يا�صني اأن متثل معه يف م�صرحية يقوم 

باإخراجها للتليفزيون هي »حورية من اجلنة«، اأو »حورية من املريخ«، وفقا للتعديل »الرقابي« لالإ�صم، حيث قامت بدور 

احلورية القادمة من اجلنة، اأو املريخ، وا�صتطاعت اأن تلفت بجمالها الهادئ واأدائها املتزن يف امل�صرحية الكثري من النقاد 

وامل�صاهني، ومنهم املخرج نور الدمردا�س الذي طلبها للتمثيل معه يف م�صل�صل تليفزيوين جديد.

من هوؤلء اأي�صا املخرج الكبري ح�صن الأمام الذي عر�س عليها العمل يف اأحد اأفالمه، ولكن اللقاء انتهى بـ«خناقة« كبرية 

وتقريبا قام بطردها عندما طلبت قراءة ال�صيناريو خ�صية اأن يكون الدور به م�صاهد عارية!

البنت اللي �سبه فاتن حمامة!

ال�صبه مع فاتن حمامة كان �صفري اإلهام اإىل ال�صهرة وقلوب النا�س يف تلك الفرتة، واأي�صا بطاقة تعارف اأو ا�صم 

فني ي�صهل للنا�س تذكرها به: »البنت اللي �صبه فاتن حمامة«!
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يف تلك الفرتة ظهرت اإلهام يف الربنامج التليفزيوين ال�صهري »كامريا 9« الذي كانت تقدمه املذيعة اأماين نا�صد، 

والتي قدمت فقرة بعنوان »�صبيهة فاتن حمامة« اأ�صارت خاللها اإىل ال�صبه بني الفنانة النا�صئة وفاتن حمامة، و�صرعان 

ما ارتبط ا�صم اإلهام �صاهني بفاتن حمامةعندما بداأ امل�صاهدون يف املقارنة بينهما. ول تن�س اأن تاأثري التليفزيون يف 

ذلك الزمن كان اأكرب واأكرث انت�صارا بكثري، لأنه مل يكن يوجد �صوى حمطة تليفزيون واحدة  ل ت�صم �صوى قناتني.

وفاتن حمامة نف�صها �صمعت باأخبار البنت التي ت�صبهها، ورمبا تكون قد �صاهدت احللقة، وبال�صدفة التقت الثنتان، 

الأ�صل وال�صورة، بالقرب من اأحد ال�صتديوهات عقب عر�س فيلم »اأيام الغ�صب« عام 1990، وكانت فاتن حمامة ت�صور 

اآنذاك م�صل�صلها ال�صهري »�صمري اأبلة حكمت«. فاتن كانت لبقة وديبلوما�صية كعادتها، ا�صتجابت لتحية ومديح الفتاة 

النا�صئة. واأبدت اعجابها هي اأي�صا م�صرية اإىل الت�صابه املزعوم بينهما، و�صاألتها عما اإذا كانت قد تعمدت تقليد �صوتها 

خالل م�صهد اغت�صابها يف فيلم »اأيام الغ�صب«، اأم اأن هذا �صوتها الطبيعي، ثم ن�صحتها باأل تقلد اأحدا!

بعد ذلك اللقاء بثالث �صنوات علمت اإلهام �صاهني اأن املمثلة الكبرية ر�صحتها للعب الدور الرئي�صي يف م�صل�صل »الرباري 

واحلامول« الذي كانت فاتن حمامة قد اأدته يف م�صل�صل اإذاعي، وعلى الفور قبلت اإلهام �صاهني امل�صل�صل قبل اأن تقراأه 

مبجرد علمها بهذا الرت�صيح. 

وبعد اللقاء ب�صت �صنوات، يف عام 1996، دبرت ال�صدفة لقاءا ثانيا بني فاتن حمامة  واإلهام �صاهني اأمام مدخل 

اأحد فنادق لندن، ودار بينهما حوار خمتلف جدا هذه املرة.

قبل هذا اللقاء بعدة اأ�صهر، يف �صهر رم�صان ، عر�س م�صل�صل »ن�صف ربيع الآخر« الذي اأخرجه يحي العلمي ولعب 

بطولته يحي الفخراين واإلهام �صاهني، وحقق جناحا كبريا جماهرييا ونقديا. ويف واحد من لقاءاتها ال�صحفية النادرة 

اأجرت  فاتن حمامة حوارا مع جملة »املوعد« اللبنانية، حتدثت فيه عن اأ�صياء كثرية من بينها راأيها يف املمثالت اجلدد 

املوجودات على ال�صاحة. اأجابت فاتن باقت�صاب عن كل ا�صم ذكر اأمامها، ولكن عندما ذكر ا�صم اإلهام �صاهني ا�صتفا�صت 

يف احلديث واأ�صادت بدورها يف امل�صل�صل كما اأبدت اعجابها بوجه خا�س بامل�صهد اخلتامي الطويل الذي جمعها بيحي 

الفخراين يف اآخر حلقات امل�صل�صل.
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اإلهام �صاهني، واإىل الآن تعتز بهذه  كلمات فاتن حمامة كانت بالطبع م�صدر �صعادة وفخر ل حدود لهما لدى 

الكلمات وتقريبا حتفظها عن ظهر قلب، بل تعتربها اأهم اإ�صادة و�صهادة ح�صلت عليها يف حياتها رغم ع�صرات اجلوائز 

و�صهادات التقدير التي تفرد لها اإحدى الغرف الكبرية يف منزلها. 

بعد ن�صر احلوار  كانت اإلهام �صاهني واملخرج يحي العلمي وفريق من الفنانني والفنيني يف لندن لت�صوير م�صاهد 

م�صل�صل اآخر عندما وجدوا فاتن حمامة تظهر اأمامهم على باب الفندق. اللقاء هذه املرة كان خمتلفا كثريا عن اللقاء 

الأول ب�صكل يعك�س ما حققته املمثلة النا�صئة اإلهام بعد خم�صة ع�صر عاما من عمرها الفني. تقريبا اكتفت بكلمات 

ال�صكر ال�صديد للممثلة الكبرية التي عربت بكلمات موجزة ومكثفة اأي�صا عن اإعجابها، بينما راح املخرج يحي العلمي 

ميزح حمذرا من اأن هذه الكلمات من �صاأنها اأن تف�صد اإلهام وت�صيبها بالغرور!

اليوم بعد حوايل خم�صة ع�صر عاما اأخرى ل تزال اإلهام �صاهني تطارد حلمها القدمي بامل�صاركة مع فاتن حمامة 

يف عمل واحد. واأثناء الإعداد لهذا الكتاب علمت اأنه يوجد بالفعل م�صروع بني الثنتني رمبا يجمعهما قريبا.

اآلو...اأنا عادل اإمام

على مدار اأكرث من ثالثني عاما من عمرها الفني �صاركت اإلهام �صاهني بالتمثيل ولعبت بطولة ع�صرات الأفالم 

وامل�صل�صالت والأعمال امل�صرحية.

بعد امل�صهد الوحيد الذي اأدته يف فيلم »اأمهات يف املنفى« وظهورها يف مزيد من الأفالم التليفزيونية وامل�صرحيات 

ال�صينما  يف  التمثيل  عرو�س  تلقي  يف  وبداأت  الفني،  الو�صط  يف  يرتدد  ا�صمها  بداأ  املريخ«  من  »حورية  بعد  ال�صبابية 

والتليفزيون. يف هذه الفرتة �صاركت اإلهام �صاهني يف م�صل�صالت مثل »اأخو البنات« و«قال البحر«، ويف فيلمي »ل ت�صاألني 

اإخراج  اأنا«  ت�صاألني من  الفرتة: يف »ل  الكثري من جنوم هذه  فيلمان بطولة جماعية ي�صمان  ، وهما  و«العار«  اأنا«  من 

اأ�صرف فهمي، مثلت مع الفنانة الكبرية �صادية وزميلتها ال�صابة ي�صرا، ويف »العار«، اإخراج علي عبد اخلالق، مثلت مع 

نور ال�صريف وحممود عبد العزيز وح�صني فهمي، حيث لعبت دور اأختهم ال�صغرى. لعبت اإلهام �صاهني يف الفيلمني دور 

فتاة جامعية قوية ومعتزة بنف�صها وكرامتها، يف الأول تقوم بدور ابنة �صيدة ب�صيطة تعمل خادمة - �صادية، ترف�س 
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عالقة اأمها بالعائلة الرثية التي تعمل لديها اإىل اأن تكت�صف اأن ابنة هذه العائلة هي اأختها التي ا�صطرت الأم اإىل 

بيعها لهم!

يف »العار« تلعب دور البنة ال�صغرى لثالثة اأخوة يكت�صفون بعد وفاة الأب اأنه كان تاجر خمدرات، ويف الوقت 

الذي يقبل الذكور موا�صلة عمل اأبيهم ملرة اأخرية، ترف�س الفتاة مرياث الأب واأمواله وتقرر العودة لبيتهم القدمي يف 

احلي ال�صعبي بعد اأن تطلب الطالق من زوجها �صابط ال�صرطة حر�صا على �صمعته وكرامتها.

 الفر�صة الكبرية جاءت لإلهام �صاهني عام 1985 للعب اأول بطولة لها يف فيلم »الهلفوت« اأمام عادل اإمام. 

حتب اإلهام �صاهني اأن تتذكر اليوم الذي تلقت فيه مكاملة اأول مكاملة من عادل اإمام على هاتف بيت العائلة يف 

م�صر اجلديدة. كانت يف املنزل يومها عندما رن جر�س الهاتف ب�صوته القدمي املميز، وعندما ردت اأخربها املت�صل  اأنه 

»يعاك�س«واأغلقت  اأنه �صخ�س  فيلمه اجلديد. وهي مل ت�صدق واعتقدت  ت�صارك معه يف بطولة  اأن  اإمام ويريد  عادل 

اإلهام �صاهني  اأن  اإمام ب�صحمه وحلمه. �صحيح  اأنه عادل  اأن يت�صل بها ثانية ويق�صم لها  اإىل  اخلط يف وجهه، فا�صطر 

ظهرت مع عادل اإمام يف اأول  اأفالمها »اأمهات يف املنفى«، ولكنه كان م�صهدا واحدا �صامتا، ومل ت�صمح ظروف الت�صوير 

بتعرف الثنني قبل اأو بعد امل�صهد، ولكن يبدو اأن مالحمها ظلت عالقة يف ذهن النجم من يومها، اأو اأنه �صاهد لها اأو �صمع 

عنها ما عزز النطباع اجليد الذي �صعر به يومها.

عادل  مع  العمل  اأن  اإل  اأ�صلفنا،  كما  الفرتة  هذه  جنوم  كبار  بع�س  مع  عملت  قد  كانت  �صاهني  اإلهام  اأن  �صحيح 

اإمام عادة ما يعترب نقلة يف حياة املمثل الذي يعمل معه بحكم ال�صعبية الهائلة التي يتمتع بها النجم الأول والنجاح 

التجاري الذي كانت حتققه اأفالمه...فما بال الفتاة ال�صغرية والفر�صة التي جاءتها يومها هي اأي�صا اأول بطولة يف 

حياتها!

 منذ بداية الثمانينات تربع عادل اإمام على عر�س النجومية اجلماهريية ل يناف�صه يف ذلك �صوى نادية اجلندي 

اأحيانا. ويف جمال النجمات الن�صاء كانت نادية اجلندي يف املركز الأول وتلحق بها نبيلة عبيد ثم جنالء فتحي و�صهري 

رمزي ومديحة كامل ومريفت اأمني، ولكن هوؤلء النجمات كن اأكرب �صنا واأثقل جنومية واأعلى اأجرا، فيما كانت ال�صاحة 
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مهياأة لظهور وجوه جديدة واأعمار اأ�صغر من املمثالت...خا�صة مع ظهور نوعية انتاجية جديدة من الأفالم، تلك التي 

اأطلق عليها »اأفالم املقاولت«. 

املقاولت، وهي  باأفالم  ملا يعرف  الع�صر الذهبي  الت�صعينيات  الثمانينيات حتى بداية  الثاين من  الن�صف  �صكل 

نوعية منخف�صة التكلفة، م�صنوعة على عجل، متوا�صعة امل�صتوى فنيا وتقنيا، م�صنوعة خ�صي�صا لتلبية �صوق الفيديو 

كا�صيت اخلليجي ودور العر�س البالية واملتهاوية يف م�صر. وبف�صل اأفالم املقاولت و�صل النتاج ال�صينمائي اإىل اأرقام 

اأي عدد الأفالم املنتجة �صنويا والتي قاربت املئة فيلم يف بع�س الأحيان. وقد  غري م�صبوقة وقتها من ناحية الكم، 

اإلهام �صاهني من بني هذه  اعتمدت هذه الأفالم على جنوم ال�صف الثاين والثالث وكثري من الوجوه اجلديدة، وكانت 

الوجوه حيث انهالت عليها ال�صيناريوهات، لدرجة اأنها �صاركت يف عام واحد، هو 1986 يف ع�صرة اأفالم، مبعدل فيلم كل 

�صهر تقريبا!

واإلهام  احلكيم  اآثار  زايد،  معايل  علوي،  ليلى  ي�صرا،  منهن  جدد،  جنمات  عدة  ظهور  اأي�صا  �صهدت  الفرتة  هذه 

�صاهني...وقد قدر لهوؤلء اأن يحتللن معظم امل�صاحات ال�صينمائية املخ�ص�صة للن�صاء خالل �صنوات قليلة.

من بني بنات جيلها كانت اإلهام �صاهني الأكرث ن�صاطا من ناحية عدد الأفالم التي �صاركت فيها وتنوعها من اأفالم الدرجة 

اإىل  حياتها  من  الأوىل  الفرتة  متيل  عام  ب�صكل  املخرجني...ولكن  لكبار  الفنية  الأفالم  اإىل  »املقاولت«  مثل  الثانية 

الأفالم التجارية.

»الهلفوت« فوق الربكان

اإيرادات هائلة كالعادة ، وحقق لإلهام    -1985 – اإخراج �صمري �صيف وتاأليف وحيد حامد   حقق  »الهلفوت« 

�صاهني �صهرة وا�صعة بجانب اعجاب اجلمهور والنقاد باأدائها، وانتقلت على اأثره من مرتبة الفنانة النا�صئة اإىل م�صاف 

اأكرث الأ�صياء التي لفتت النتباه يف هذا  اأدوار البطولت. من  اإىل  اأو الثانية  النجمات الأوائل، ومن الأدوار الثالثة 

الفيلم كتابة ال�صخ�صيتني الرئي�صيتني اللتني يوؤديهما عادل اإمام  واإلهام �صاهني والأداء التمثيلي املميز لهما.

عن  الباحث  باجلن�س  واملهوو�س  املحروم  النكرة  ال�صاب  »عرفة«،  الأمتعة  حمال  �صخ�صية  الفيلم  يف  اإمام  عادل  يلعب 
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فر�صة للرثاء والذي يعاين من بع�س البالهة، والذي يتزوج فتاة ال�صوارع »وردة«، والتي توؤدي دورها اإلهام �صاهني، وهي 

جميلة ومثرية بقدر ما هي �صوقية ورثة، ورغم �صلوكها املنفلت قبل الزواج اإل اأنها تخل�س لزوجها ال�صاب حتى املوت، 

فعليا، من اأجله.

على يد املخرج �صمري �صيف ا�صتعدت اإلهام �صاهني للدور ب�صكل احرتايف. �صافر فريق العمل اإىل ال�صماعيلية، 

حيث ق�صت عدة اأ�صابيع يف الرتدد على �صوق للخ�صار، حيث تتنكر يف هيئة بائعة، فرتتدي جلبابا ممزقا و«�صب�صب« 

بدورها  والنقاد  اجلمهور  واأ�صاد  الفيلم  جنح  عندما  نتائجه  اأثمر  جهد  »وردة«...وهو  ب�صخ�صية  النا�س  مع  وتتعامل 

وتكلل ذلك النجاح بفوزها بجائزة اأف�صل ممثلة من اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما التي ظلت ل�صنوات طويلة ت�صكل 

جلان حتكيم ومتنح جوائز �صنوية با�صم »اأو�صكار ال�صينما امل�صرية«.

الفيلم اأي�صا د�صن ال�صورتني اللتني �صتلت�صقان باإلهام �صاهني بعد ذلك: الوجه الربئ واجل�صد احللو،  بجانب التاأكيد 

على اأنها ممثلة جيدة.

حمل عام 1985 املزيد من الفر�س ال�صعيدة لإلهام �صاهني، ويكفي اأنها خالل هذا العام وحده ظهرت يف بطولة 

�صتة اأفالم، من بينها فيلم اآخر مع عادل اإمام هو »رم�صان فوق الربكان« – اإخراج اأحمد ال�صبعاوي، وهو فيلم يقل كثريا 

عن »الهلفوت« �صواء فنيا اأو من ناحية م�صاحة واأهمية الدور الذي تلعبه اإلهام �صاهني. 

مع ذلك فقد عر�س »رم�صان فوق الربكان« بعد »الهلفوت« ب�صهر واحد مما ر�صخ ا�صم املمثلة النا�صئة يف اأذهان 

اجلمهور والقائمني على �صناعة ال�صينما وو�صائل العالم.

الأفالم الأربعة الباقية من عام 1985 هي: »العبقري خم�صة« اإخراج اأحمد يا�صني، وهو فيلم كوميدي خفيف 

من بطولة حممد �صبحي يدور حول خمرتع �صاب ت�صعى ع�صابات دولية ل�صرقة اخرتاعه وتلعب فيه اإلهام �صاهني دور 

حبيبة املخرتع املخل�صة. 

– اأو مقتل-  انتحار  لق�صة  �صينمائية متوا�صعة  الب�صري، وهو معاجلة  اإخراج حممد  �صمرية«  »موت  الثاين هو   

املغنية املغربية �صمرية مليان يف بيت امللحن بليغ حمدي، وهروبه خارج م�صر، وتلعب فيه اإلهام دور مغنية �صابة ترتدد 
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على منزل امللحن ال�صهري وتتعر�س خلداع اأحد اأ�صدقائه... اإذا كان للفيلم ف�صل فهو خربة العمل مع اإثنني اآخرين من 

كبار املمثلني هما كمال ال�صناوي ويو�صف �صعبان.

اإذا راجعت فيلموجرافيا اإلهام �صاهني يف نهاية الكتاب �صوف تالحظ اأن الفيلمني ال�صابقني عر�صا قبل »الهلفوت« 

و«رم�صان فوق الربكان«، وذلك بالرغم اأنهما �صورا بعد »الهلفوت«. وقبل »الهلفوت« كانت اإلهام �صاهني قد �صورت فيلما 

اآخر من بطولتها مع ي�صرا وعزت العاليلي، وهو »ب�صتان الدم« للمخرج اأ�صرف فهمي، لكنه مل يعر�س �صوى بعد ذلك بعدة 

�صنوات.

لقد اعتمدنا يف ال�صرية ال�صينمائية لإلهام �صاهني على تواريخ عر�س الأفالم ولي�س ت�صويرها اأو تاريخ خروجها 

من املعمل، وال�صبب هو اأن العمل الفني يبداأ حياته فعليا حلظة خروجه على النا�س، ولي�س حلظة انتاجه.

 الفيلم الثالث الذي اختتمت به عرو�س اأفالم �صاهني لعام 1985 هو »ال�صيد ق�صطة« اخراج اإبراهيم عفيفي وبطولة 

عادل اأدهم و�صهري البابلي واإلهام �صاهني، يف دور ال�صابة اللعوب التي تتزوج من »املعلم«�صيد ق�صطة الذي يكربها بعقود 

واملتزوج من امراة اأخرى. الفيلم يحتوى على بع�س امل�صاهد العارية والعبارات اجلن�صية التي �صرعان ما و�صعت اإلهام 

�صاهني يف »خانة« ممثالت الغراء، كما �صنناق�س فيما بعد.

الفيلم الرابع والأخري هو »احلب يف غرفة النعا�س« اخراج �صفيق �صامية، وهو فيلم تليفزيوين من انتاج قطاع 

النتاج مل يعر�س يف دور العر�س ال�صينمائي، ولي�س له ذكر يف مو�صوعات الأفالم امل�صرية والعربية. الفيلم ت�صارك يف 

بطولته اإلهام �صاهني مع م�صطفى فهمي و�صعاد ن�صر وفايزة كمال، وتلعب فيه دور فتاة �صعبية وابنة تاجر ثري تغري 

اأبيها...ومما ميكن مالحظته هنا هو اأن ا�صمها يحتل  �صابا طموحا بالتخلي عن خطيبته للزواج منها طمعا يف اأموال 

�صدارة الأ�صماء على عناوين الفيلم، فيما ي�صري اإىل املكانة التي اأ�صبحت لها بعد جناحها يف ال�صينما.

حافية على ج�سر ال�سينما 

يحمل عام 1986 املزيد من النجاحات لإلهام �صاهني، مل يكن اأقلها امل�صاركة يف بطولة ع�صرة اأفالم بالتمام والكمال 

عر�صت خالل هذا العام فقط. ويبدو اأن الفرتة الق�صرية التي ق�صتها بدون عمل عقب التخرج جعلت املمثلة ال�صابة تقبل 
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كل العرو�س التي تقدم اإليها، بغ�س النظر عن م�صتوى الفيلم اأو مدى ان�صغالها بت�صوير اأعمال اأخرى. لحظ اأن �صناعة 

ال�صينما يف هذه الفرتة كانت تت�صم كما ذكرت بكرثة الأفالم التي ت�صنع على عجل ل�صباع �صوق الفيديو كا�صيت النهم. 

يبداأ العام بداية متوا�صعة لإلهام �صاهني مع ثالثة اأفالم هي »ناأ�صف لهذا اخلطاأ« اخراج ح�صن �صيف الدين،  والذي 

تلعب فيه دورا ثانويا بجانب بو�صي وفاروق الفي�صاوي، كفتاة ليل خمادعة.

دور  يف  عابدين  ح�صن  الراحل  الكوميديان  وبطولة  ال�صيفي  ح�صن  اخراج  رب«  يا  »�صرتك  هو   الثاين  الفيلم 

موظف كبري �صريف يقاوم �صغوط الف�صاد، تلعب اإلهام دور ابنته. 

اأباظة، وبطولة �صمري غامن يف دور لعبة �صطرجن يعتقد  الثالث هو »احرت�س ع�صابة الن�صاء« اخراج حممد 

املحقق البطل اأنها زعيمة الع�صابة! 

القاتل«  اأفالم  »احللم  اإلهام �صاهني يف  �صاركت  »املقاولت« بجدارة. وبجانبها  ل�صينما  الثالثة تنتمي  الأفالم 

وحقد  و«رغبة  ال�صيفي  ح�صن  اإخراج  والذئب«  و«ابنتي  يان  هاين  اإخراج  ومكتوب«  و«وعد  الأع�صر  عادل  اإخراج 

وانتقام« اإخراج �صيد �صيف.

 وهي اأفالم معظمها �صنع على عجل يغلب عليها النتاج املنخف�س، وتوا�صع امل�صتوى، اأحدها كوميدي اأك�صن وهو 

»ابنتي والذئب« تلعب فيه اإلهام �صاهني دورا ثانويا ل وزن له، وثانيها اأك�صن غري كوميدي وهو »رغبة وحقد وانتقام« 

وتلعب فيه دورا رئي�صيا غنيا ولكن الفيلم نف�صه فقري. اأحد هذه الأفالم ميلودرامي فاقع وهو »وعد ومكتوب« وتلعب فيه 

اإلهام �صاهني دورا ثانويا بجوار �صهري البابلي، واأحدها بولي�صي وهو »احللم القاتل« وتلعب فيه دور فتاة طيبة يتبني اأنها 

�صريرة يتبني يف نهاية الفيلم اأنها طيبة واأن ال�صريرة هي جمرد �صبيهة لها! 

 عام 1986 �صهد اأي�صا م�صاركة اإلهام �صاهني يف فيلم فني كبري هو »الربئ« اخراج عاطف الطيب وبطولة اأحمد 

زكي، ورغم اأنه دور ثانوي مقارنة بالبطولت وامل�صاحات الكبرية التي متنح لها يف الأفالم الأخرى، ورغم اأن اإلهام مل 

تهتم يف بداية حياتها الفنية بالعمل مع جيل الواقعية اجلديدة من خمرجي الثمانينيات، اإل اأن ذلك �صيتغري لحقا 

بعد عدة �صنوات.

اأخ�صائي الكوميديا  اآخرين لثنني من املخرجني املخ�صرمني الأول هو  اإلهام �صاهني يف فيلمني  بجانب »الربئ« عملت 
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عمر عبد العزيز يف فيلم  »حمامي حتت التمرين« اأمام حممد �صبحي مرة اأخرى، والثاين هو اأخ�صائي »الأك�صن« ح�صام 

الدين م�صطفى يف فيلم » ال�صكاكيني« اأمام نور ال�صريف ومعايل زايد وفاروق الفي�صاوي، مع اأن الفيلمني بالطبع لي�صا من 

الأعمال املميزة ملخرجيهما.

الأك�سن الن�سائي!

ل يحمل عام 1987  �صوى مزيد من الأفالم املتو�صطة لإلهام �صاهني. ثمانية اأفالم خفيفة مبعدل فيلم كل �صهر 

ون�صف، اأغلبها ينتمي لنوعية املقاولت �صريعة التجهيز. منها فيلمان للمخرج ناجي اأجنلو هما »الهاربات« و«لقاء يف 

�صهر الع�صل« مت عر�صهما خالل �صهر واحد. ومنها اأفالم ملخرجني مغمورين مثل ال�صعيد م�صطفى، يف«عط�صانة«،  وجمال 

عمار ، يف »رجل يف عيون امراأة«، اأو خمرجني معروفني باأفالمهم التجارية مثل اأحمد ال�صبعاوي، ح�صن ال�صيفي وخليل 

�صوقي يف اأفالم »العبقري واحلب«، »بنات حارتنا«، » الزوجة تعرف اأكرث«، على التوايل.

العام �صهد لقاءا جديدا بني اإلهام �صاهني واملخرج ح�صام الدين م�صطفى يف فيلم »الأك�صن« الن�صائي »امل�صاغبات 

الثالثة« بجانب املمثلة ال�صورية غادة ال�صمعة، وليلى علوي، يف اأول لقاء بني النجمتني وبداية �صداقة طويلة بينهما.

 املالحظة اجلديرة بالذكر على اأفالم هذه الفرتة هي حماولة تقدمي بطولت ن�صائية جماعية تواجه اأفالم 

النجوم الذكور، وبالأخ�س اأفالم »الأك�صن« الن�صائي، الذي يعتمد على املطاردات واملعارك. من الأفالم الثمانية يوجد 

ثالثة اأفالم هي »الهاربات«، »امل�صاغبات الثالثة« و«بنات حارتنا« يدرن حول ثالث فتيات يتعر�صن للخداع ليتم اتهامهن 

بامل�صهد اخلتامي لفيلم »رجل يف  بالن�صبة لإلهام �صاهني  العام  ارتكابها. وينتهي  اإىل  اإ�صررن  اأو  بجرائم مل يرتكبنها 

عيون امراأة« الذي تقوم فيه بقتل حبيبها اخلائن، حامت ذو الفقار، ليلة زفافه، عقابا له على الغدر بها.

هذه امللحوظة متتد خارج اأفالم اإلهام �صاهني اإىل اأفالم كثرية لنجمات اأخريات. »حقد امراأة، »امراأة من نار«، 

»املراأة احلديدية« عناوين اأفالم من نف�س العام لعب بطولتها �صفية العمري وبو�صي وجنالء فتحي، ميكن اأن ت�صيف 

اإليها »احرت�س ع�صابة الن�صاء« الذي �صاركت فيه اإلهام �صاهني يف العام ال�صابق واأفالم نادية اجلندي من تلك الفرتة 

مثل »ال�صائعة« و«عزبة ال�صفيح« وغريهما، كما ميكن اأن ت�صيف فيلما »املراأة والقانون« و«امراأة لالأ�صف« لنادية حمزة 
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و«زمن املمنوع« لينا�س الدغيدي و«اأحالم هند وكاميليا« ملحمد خان من نف�س الفرتة.

هذه الفرتة �صهدت ت�صاعد الت�صييق على الن�صاء من قبل املتطرفني دينيا، مع الن�صاط القادم من بع�س البالد 

اخلليجية التي �صاعدت على انهيار ال�صينما امل�صرية من خالل اأفالم املقاولت، ولكن هذه املرة للق�صاء على ال�صينما من 

خالل اقناع الفنانات باعتزال الفن وارتداء احلجاب.

ميكن النظر اإىل هذه الأفالم باعتبارها ردة فعل على القهر املت�صاعد �صد الن�صاء يف املجتمع، حتى ولو ب�صكل 

غري واع و�صاذج، ولكن خالل �صنوات قليلة قادمة �صوف يتولد الوعي لدى اإلهام �صاهني و�صينمائيات اأخريات باأهمية 

تقدمي اأفالم ن�صائية تتبنى ق�صايا الن�صاء!

امراأة ملتب�سة الهوى!

ينخف�س معدل الأفالم التي �صاركت فيها اإلهام �صاهني يف العام التايل اإىل خم�صة اأفالم. يف »حكاية ن�س مليون 

دولر« اخراج �صعد عرفة ت�صارك يحي الفخراين البطولة لأول مرة، يف دور الزوجة الرا�صية اخلائفة على زوجها 

الذي يبيع نف�صه ل�صيطان املال. دور �صغري ل اأثر له يف فيلم متوا�صع رغم الأ�صماء الكبرية التي تزين اأفي�صه.

عام  اآخر«  ربيع  »ن�صف  التليفزيونية  الدراما  يف  ولكن  اآخر،  �صاأن  الفخراين  ويحي  �صاهني  لإلهام  �صيكون  ذلك  بعد 

.1992

دور �صغري اآخر تقوم به يف فيلم »الهامن بالنيابة عن مني« اخراج اأحمد خ�صر، حيث تلعب دور البنة الطيبة 

بالبي�صة  تلعب  �صيا�صية  امراأة  دور  خالل  من  لل�صينما  تعود  التي  احلميد،  عبد  برلنتي  ال�صطورية  الغراء  لنجمة 

واحلجر يف �صبيل ال�صلطة.

»�صيطاين«  ال�صهري  الفرن�صي  الفيلم  من  »مقاولتية«  ن�صخة  جمرد  هو  النحا�س  اأحمد  اخراج  »الأوهام« 

Diabolique اخراج هرني جورج كلوزو 1955، وبطولة �صيمون �صينوريه و اإيفا كلوزو، والذي عر�س يف م�صر حتت 

�صارون  اأمريكية من بطولة  ن�صخة  الت�صعينيات يف  انتاجه يف  اأعيد  الفيلم  اأن  بالذكر  ال�صباحة«. جدير  ا�صم »حمام 

زوج  قتل  يف  ت�صرتكان  امراأتني  بني  واخلداع  والكراهية  احلب  عالقات  ي�صرب  فيلم  اأدجاين...وهو  واإيزابيل  �صتون 
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اإحداهما. وتلعب اإلهام دور ال�صديقة ال�صابة التي تقنع املراأة الأكرب �صنا بقتل زوجها، ليتبني يف النهاية اأن املوؤامرة 

كانت معكو�صة.

اإلهام �صاهني، الأول  هو »ال�صجينتان«  اللذين تلعبهما  الفيلمان الباقيان من العام، مثريان من ناحية الدورين 

The Defiant Ones اخراج �صتانلي  اإخراج اأحمد النحا�س اأي�صا، ومقتب�س من فيلم اأجنبي اأي�صا هو »اجلريئان« 

1958 ، وبطولة �صيدين بواتيه وتوين كريت�س، والذي عر�س يف م�صر حتت ا�صم »حطمت قيودي«. الطريف  كرامر 

اأن كال الفيلمني، »الأوهام« و« ال�صجينتان« يذكران يف عناوينهما الأ�صماء املم�صرة للفيلمني ولي�س الإ�صمني الأ�صليني، 

ورغم اأن �صناع الفيلمني ي�صكران على ذلك اإل اأن الأ�صماء امل�صرية ت�صلل الباحث بدل من معاونته، خا�صة اأن الكتابني 

ولي�س  املم�صرة  الأ�صماء  نف�س  يذكر  امل�صرية«  ال�صينما  يف  »القتبا�س  عن  قا�صم  حممود  الباحث  اأ�صدرهما  اللذين 

الأ�صماء الأ�صلية!

 يف »ال�صجينتان« تلعب اإلهام �صاهني دور �صجينة بريئة جتد نف�صها مقيدة مع �صجينة خطرة، تلعب دورها �صماح 

اأنور، عندما تنقلب بهما �صيارة الرتحيالت، وت�صطر اإىل الهرب مع زميلتها حيث تختبئان يف بيت اأحد الفالحني.

تعلمن  �صديقات  فتيات  ثالث  حول  يدور  والذي  العليم،  عبد  اخراج  الن�صائي«  »البولي�س  هو  الثاين  الفيلم 

وبكفاءة  مهنة،  اأي  يف  العمل  على  قادرة  املراة  اأن  ليثبنت  عملها  يف  منهن  كل  وتتفوق  خمتلفة  قطاعات  يف  بال�صرطة 

تتجاوز الرجال.

اإل  خفيف،  الفيلم  اأن  ومع  العزيز،  عبد  ودلل  �صدقي  وهالة  �صاهني  اإلهام  اأدوارهن  لعبت  الثالث  ال�صرطيات 

اأن التجان�س بني املمثالت الثالث يبدو جليا، وهي �صمة ميكن اأن نالحظها يف الكثري من اأفالم اإلهام �صاهني، التي تخلو 

كوالي�صها عادة من املكائد وامل�صاعر ال�صلبية الن�صائية.

الأفالم ال�صابقة توؤكد مرة اأخرى على الفكرة التي طرحتها منذ قليل: اأن ال�صينما امل�صرية يف الن�صف الثاين 

من الثمانينيات كانت حتاول التم�صك بالقيم الأ�صا�صية للتح�صر وامل�صاواة بني اجلن�صني، التي كانت ت�صهد تدهورا غري 

م�صبوقا يف ال�صارع.
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فيلمان متميزان

ال�صينما، وبداأت  لها مكانا ومكانة يف �صناعة  اأن اكت�صبت  ال�صابة بعد  الع�صوائي للممثلة  الن�صاط  راحت فورة 

مرحلة التدقيق والتجويد والبحث عن الكيف ل الكم.

و«اأيام  فهمي  اأ�صرف  اإخراج  الدم«  »ب�صتان  هما  فقط  فيلمني  يف  �صوى   1989 عام  خالل  �صاهني  اإلهام  تظهر  مل 

الغ�صب« اإخراج منري را�صي، وكالهما من الأفالم املميزة يف تاريخ خمرجيها واأبطالها، بالرغم من اأن اإلهام �صاهني يف 

الفيلمني تبدو خمتلفة متاما وكاأنها ممثلة وامراأة اأخرى. ال�صبب بب�صاطة اأن »ب�صتان« الدم كان يفرت�س اأن يعر�س قبل 

خم�س �صنوات م�صت، فهو من اأوائل الأعمال التي قامت بالتمثيل فيها، ولكن تاأخر عر�صه ب�صبب م�صاكل تتعلق باإنتاجه 

وت�صاريح ت�صويره، الفيلم م�صور بالكامل يف تون�س، با�صتثناء امل�صهد الأخري فقط الذي مت ت�صويره يف م�صر، وبعد �صهور 

طويلة من العودة.

لو�صيل  تاأليف   Night Watch ليلية«  حرا�صة   « بعنوان  اأمريكية  م�صرحية  عن  مقتب�س  الدم«  »ب�صتان   

فليت�صر،والتي حتولت اإىل فيلم بنف�س ال�صم من بطولة اإليزابيث تيلور عام 1973، بالرغم من اأن كاتب ال�صيناريو اأحمد 

�صالح ل ي�صري اإىل امل�صدر. ويدور الفيلم يف عامل �صرييايل غريب واأجواء مقب�صة غام�صة ، حول العالقة الثالثية التي 

جتمع بني فتاة ثرية، تلعب دورها ي�صرا، تعاين من اأزمة نف�صية، وخطيبها الذي ي�صبح زوجها، عزت العاليلي، وقريبتها 

الطيبة، اإلهام �صاهني، التي تلعب هنا دورا مركبا ي�صبه دورها يف فيلم » الأوهام«، الفتاة الناعمة التي تتقرب من امراأة 

اأخرى ليتبني يف النهاية اأنها تتاآمر �صدها. يف الفيلمني تلعب اإلهام �صاهني دور املراأة الثانية التي يختلط عليك الأمر 

هل هي فعال حتب املراأة الأخرى اأم اأنها تدعي �صداقتها للو�صول اإىل الرجل؟ �صتتطور هذه ال�صخ�صية لحقا يف فيلم 

»دانتيال«، بل واأمام ي�صرا اأي�صا، بعد .

يف »اأيام الغ�صب« تتخلى اإلهام �صاهني عن جنوميتها، بقبول دور ثانوي ل يتجاوز دقائق، وعن جمالها، بلعب دور 

فتاة ريفية ب�صيطة ت�صاب باجلنون عقب زواجها من خليجي عجوز يتناوب اأبناءه العتداء عليها.

نالت اإلهام �صاهني الكثري من ثناء النقاد وا�صتح�صان امل�صاهدين عن اأداءها لدور �صميحة، الفتاة التي يربطها 

اإيرادات  اأن يحقق  ا�صتطاع  نف�صه  الفيلم  اأن  الف�صائح، خا�صة  له  ت�صبب  اأن  من  كالبهيمة خوفا  اأبوها بحبل ويجرها 
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وا�صتقبال جماهرييا جيدين مع كونه فيلما فنيا جادا. وقد ح�صلت اإلهام �صاهني عن دورها فيه على العديد من اجلوائز 

»جمعية  من  خا�صة  وجائزة  الدويل«  الأ�صكندرية  »مهرجان  ومن  الدويل«،  دم�صق  »مهرجان  من  ممثلة  اأف�صل  منها 

الفيلم«.

و�صط طوفان من اأفالم املقاولت كانت ال�صينما الفنية يف نهاية الثمانينيات جتاهد للبقاء على قيد احلياة من 

خالل عدد من املخرجني واملوؤلفني ال�صبان. وكان معظم املمثلني يف حرية بني امل�صاركة يف ع�صرات الفالم التافهة �صنويا 

مبا جتنيه من ربح وتواجد، وبني البحث عن �صيناريوهات وخمرجني واعدين يقدمونهم يف اأفالم ترفع من �صاأنهم وتزيد 

من احرتامهم ملهنتهم.

الربيئة املثرية!

خالل عام 1990 عر�س لإلهام �صاهني خم�صة اأفالم تتفاوت يف نوعياتها وم�صتواها.

 »اإل اأمي« اإخراج عبد العليم زكي ، اأحد حماولت د.�صمرية حم�صن يف الكتابة والتمثيل والنتاج، وهو فيلم ل 

ميكن و�صفه بالتجارية، يتناول ق�صة حب عائلية ميلودرامية يف اإطار اأخالقي »تعليمي«، لكنه ينتمي لنوعية اأفالم 

املقاولت يف طريقة انتاجه منخف�صة امليزانية اإىل حد الكفاف. »ال�صيطانة« اإخراج اأحمد النحا�س فيلم مقاولتي 

بامتياز، عالقة احلب التي تربط فتاة �صغرية طامعة برثي عجوز ميوت ويبقى ال�صراع بني الأرملة واأبناء الزوج امليت 

على املرياث. »ثيمة« تتكرر كثريا عرب اأفالم هذه املرحلة، وترتدد ب�صكل اآخر يف فيلم »امللك هلل« اإخراج ح�صام الدين 

م�صطفى الذي عر�س بعد »ال�صيطانة« بعدة اأ�صابيع. الفارق بينهما اأن اإلهام �صاهني تلعب يف »ال�صيطانة« دور الطامعة 

ال�صريرة، بينما تلعب يف الثاين دور الفتاة الطيبة التي ميوت اأبوها فيتزوجها اأحد اأ�صدقائه الأثرياء وعندما ميوت 

ي�صعى اأبناءه للتخل�س منها ومن طفلها الوليد لينفردوا باملرياث، وعلى عك�س نهاية »ال�صيطانة« التي متوت فيها الفتاة، 

فاإن الأبناء هم الذين ميوتون هنا يف حادث �صيارة رباين عقابا لهم على طمعهم!

الفيلمان معا يعك�صان كما املراآة قناعي اإلهام �صاهني : املثرية الغاوية، والربيئة ال�صحية!

»حالة مراهقة« اإخراج �صيد طنطاوي �صهد التعاون الثالث بني حممد �صبحي واإلهام �صاهني، وواحدة اأخرى من حماولت 
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�صبحي الفا�صلة لتحقيق جنومية يف ال�صينما تعادل اأو تقرتب من جنوميته يف امل�صرح.

 من بني الأفالم اخلم�صة يبقى اأبرزها يف الذاكرة وهو »موعد مع الرئي�س« اإخراج حممد را�صي، الذي تلعب فيه 

اإلهام �صاهني للمرة الأوىل، ولن تكون الأخرية، دور امراأة �صيا�صية، حيث تلعب دور ع�صوة برملان تكافح وتف�صح اأوجه 

الف�صاد حولها، وتدخل يف �صباق مع الزمن لل�صفر اإىل حيث يوجد رئي�س اجلمهورية لت�صليمه بع�س امل�صتندات والوثائق، 

بينما ي�صعى املتورطون يف اجلرائم منعها من الو�صول اإىل الرئي�س مهما كان الثمن.

مع »موعد مع الرئي�س« تكت�صب اإلهام �صاهني لنف�صها قناعا اإ�صافيا هو قناع املراأة النا�صجة القوية، ذات املبادئ، 

املنخرطة يف العمل ال�صيا�صي والجتماعي، واملده�س اأن هذا القناع  بدا منا�صبا متاما لها، فقد اقتنع اجلمهور والنقاد 

باأدائها كامراأة �صاحبة �صلطة ووظيفة كبرية �صيا�صية اأو قانونية، ولي�صت جمرد وجه برئ وج�صد مثري، وهو القناع 

الذي �صتكتمل مالحمه يف العديد من الأفالم وامل�صل�صالت القادمة.

باعتبارها  اأخرى  نف�صها مرة  فهي تقدم  الغ�صب«  »اأيام  فيلم  ال�صابق من خالل دورها يف  العام  فعلت يف  ومثلما 

ممثلة جادة يف اأفالم ذات م�صمون �صيا�صي واجتماعي مع جيل جديد من املخرجني الطموحني للتغيري.

جدير بالذكر اأن الفيلمني ال�صابقني من انتاج عادل ح�صني، رجل الأعمال الذي دخل جمال النتاج ال�صينمائي 

عقب زواجه باإلهام �صاهني. وغالبا كان هذا الزواج وراء اجتاهها اإىل نوعية اأكرث جدية من الأدوار والأفالم. 

فيلم يتيم واآخر لقيط!

من ال�صعب، كما ذكرت يف املقدمة، ر�صم خط بياين وا�صح مب�صرية فنان ما يف �صناعة ع�صوائية النتاج والتوزيع 

اأفالم يف عام واحد، واأن تعر�س بع�س هذه  اأن يعر�س لإلهام �صاهني ع�صرة  والعر�س. ومثلما �صاءت ال�صدف العبثية 

الأفالم يف نف�س ال�صبوع اأو بفارق ا�صبوع واحد بينها، ومثلما يعر�س النتاج الغث بجوار الثمني والقدمي بجوار اجلديد، 

فقد �صاءت ال�صدفة األ يعر�س لإلهام �صاهني خالل عام 1991 �صوى فيلم واحد هو »مراهقون ومراهقات« اخراج اأحمد 

يحيى، والذي عر�س قبل انتهاء العام باأ�صابيع قليلة.
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اإلهام �صاهني كانت تعاين من ظروف عائلية و�صحية قلقة عقب زواجها من املنتج عادل  اأن  رمبا يكون ال�صبب 

ح�صنى، ورمبا تكون قد اأبطاأت اخلطى بع�س ال�صئ، بحثا عن نقطة انطالق جديدة، ولكن الأ�صباب تتعلق اأي�صا بظروف 

التي يتم النتهاء منها، ثم  اأي الأفالم  العلب«،  بـ«اأفالم  النتاج والتوزيع والعر�س، فقد �صهدت هذه الفرتة ما يعرف 

تبقى يف علبها �صهورا و�صنوات يف انتظار �صركة توزيع ودار عر�س. كذلك ميكن مالحظة فوارق ال�صرعة يف معدلت 

النتاج بني الأفالم التجارية الرخي�صة التي يتم كتابتها وت�صويرها ومونتاجها وتوزيعها وعر�صها خالل عدة اأ�صابيع 

وبني الأفالم الفنية التي قد ي�صتغرق �صنعها �صنوات، اأ�صف اإىل ذلك اأن بع�س الأفالم الرخي�صة قد تتعر�س اأي�صا لكثري 

من امل�صاكل النتاجية التي جتعل انتاجها يتوقف ل�صهور، اأو توؤجل موعد عر�صها ل�صنوات.

من بني الأفالم التي �صاركت اإلهام �صاهني يف بطولتها يف تلك الفرتة فيلم بعنوان »ممنوع يف مدر�صة البنات« اخراج 

والأخرية  الأوىل  حماولته  يف  احللو  حممد  بطولة  من  غنائي  فيلم  وهو  البا�صو�صي،  حممد  وتاأليف  م�صطفى  ال�صعيد 

اأخرى على  الفيلم تنويعة  اإلهام �صاهني.  الغنائي الوحيد الذي �صاركت فيه  الفيلم  اأنه  ال�صينما، كما  لخرتاق جمال 

»مدر�صة امل�صاغبني« ولكن يف مدر�صة بنات ي�صل اإليها مدر�س جديد، حممد احللو، وتلعب فيه اإلهام �صاهني دور مدر�صة 

�صابة تقع يف حب الوافد اجلديد ويتعاونان معا ل�صالح حال املدر�صة الفا�صدة.

اأحمد، �صهري الباروين، حممود القلعاوي،  اأمني الهنيدي، خريية  الفيلم ي�صم عددا من كبار جنوم الكوميديا: 

واأحمد اآدم، بالإ�صافة اإىل جنمة �صينما املقاولت �صمرية �صدقي، ورغم اأنه لي�س اأ�صواأ من اأفالم كثرية عر�صت يف تلك 

الفرتة اإل اأن الفيلم تعرث عر�صه لأجل غري م�صمى، بل حتى ل يوجد له ذكر يف املو�صوعات ال�صينمائية، كما لو كان قد 

ولد �صفاحا، وكل ما ي�صري اإىل وجوده هو اأن الفيلم نف�صه عر�س على قناة »ART« التي قامت ب�صراء عدد كبري من 

اأ�صول الأفالم النيجاتيف، وكل من لديه فيلم غري مكتمل اأو ف�صل يف توزيعه كان يبيعه للمحطة.

اأو   1991 1992، ففي الغالب مت انتاج هذا الفيلم عام  اأن الفيلم من انتاج عام  اإىل  اأحد امل�صادر  اإ�صارة  ورغم 

قبله. ولكن ما عر�س فعليا خالل العام هو فيلم »مراهقون ومراهقات« فقط.

»مراهقون ومراهقات« من انتاج وتوزيع �صركة »�صفنك�س« لعادل ح�صني اأي�صا، والذي اأنتج لإلهام �صاهني معظم 

اأفالمها خالل ال�صنوات التي ق�صياها معا. وهو بطولة ن�صائية جماعية، بني اإلهام �صاهني وعايدة ريا�س و�صلوى خطاب 

وحنان �صوقي، حول ثالث �صديقات تق�صو عليهن احلياة فيحقدن على زميلتهن الرابعة وي�صعني اإىل قتلها.
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مرة اأخرى حني ن�صتعر�س اأفالم بداية الت�صعينيات ومو�صوعاتها ميكن اأن نالحظ ب�صهولة غلبة العن�صر الن�صائي 

عليها. خالل �صنوات قليلة �صيرتاجع النتاج وينح�صر جمهور ال�صينما ويكاد يتوقف النتاج متاما، قبل اأن تظهر �صينما 

جديدة »ذكورية« و«نظيفة« وخالية من الكولي�صرتول!

ل زلنا يف بداية الت�صعينيات، يف العام الثاين منها، الذي �صهد عر�س اأربعة اأفالم من بطولة اإلهام �صاهني هي، برتتيب 

عر�صها: »ال�صجينة 67«، »احلجر الداير«، »احلب املر« و«دنيا عبد اجلبار«، الأول والرابع من انتاج عادل ح�صني.

حيث  بها  املحيطني  الرجال  قبل  من  للخداع  تتعر�س  فتاة  حول  يدور  يحيى  اأحمد  اخراج   »67 »ال�صجينة 

تتزوج من �صاب يتبني اأنه طامع يف اأموالها، وتتزوج مرة ثانية ليتبني لها اأنه اأ�صواأ من الأول، مما يودي بها اإىل ال�صجن 

ظلما. الفيلم حممل بالرموز ال�صيا�صية بداية من ا�صمه الذي ي�صري لعام النك�صة، وال�صجينة هي م�صر والزوجان هما 

حكامها...

يف »احلجر الداير« اخراج حممد را�صي ت�صارك اإلهام �صاهني بطولة الفيلم مع ليلى علوي و�صفية العمري يف 

اأعمال مدللة  اإلهام هنا دور ابنة رجل  اأدوار زوجات ثالث لزئر الن�صاء ورجل الأعمال الفا�صد ح�صني فهمي. وتلعب 

ومدمنة للمخدرات، وهو دور جديد عليها يف ذلك الوقت.

املر« اخراج  1992 يعر�س لإلهام �صاهني فيلمان هما »احلب  الثاين من دي�صمرب  الن�صف  يف الأ�صبوع نف�صه، يف 

اإدوار خليفة، وهو فيلم �صغري التكلفة �صيئ ال�صنع، والثاين هو »دنيا عبد اجلبار« اخراج عبد اللطيف زكي  وبطولة 

اإلهام �صاهني وحممود عبد العزيز.

عن  رمزية  ق�صة  حمفوظ-  جنيب  اإىل  ن�صبة  »حمفوظي«-  ا�صلوب  يف  يروي  ال�صماع  ع�صام  كتبه  الذي  الفيلم 

مفهوم الرجولة وكيف اأنها من �صنع املجتمع الذي ي�صغط على الرجال ويجربهم على التخلي عن جوانبهم الن�صانية 

والتحول اإىل وحو�س...وهي فكرة �صوف ترتدد يف فيلم اآخر من بطولة الثنني، وهو »�صوق املتعة«.

يف »دنيا عبد اجلبار« تلعب اإلهام �صاهني دور زوجة البطل، الذي اأحبته لطوله وعر�صه و�صجاعته، لتتبني بعد 

ذلك اأنه رقيق امل�صاعر و�صعيف اأكرث من الالزم. الفيلم حقق جناحا ملحوظا، وك�صف عن وجود توافق اأو »كيمياء« بني 

بطليه �صوف تظهر يف اأفالم اأخرى قادمة.
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عود على بدء

بعد انف�صالها عن املنتج عادل ح�صني عادت اإلهام �صاهني اإىل ال�صينما بقوة، وظهرت خالل عام 1993 يف �صتة 

مدير  اخراج  »الكنز«  ال�صباعي،  مدحت  اخراج  زمن«  اآخر  »فر�صان  هي  الأفالم  هذه  �صهرين.  كل  فيلم  مبعدل  اأعمال 

الت�صوير ال�صهري �صعيد �صيمي، »اليتيم والذئاب« اخراج ح�صني عمارة، »رجال بال ثمن« اإخراج عبد الهادي طه، »خادمة 

ولكن« اإخراج علي عبد اخلالق، و«اللعبة القذرة« اخراج ح�صام الدين م�صطفى.

رمبا تكون م�صادفة، وهي م�صادفة مده�صة يف كل الأحوال، اأن نالحظ النح�صار ال�صريع لأفالم الن�صاء مع بداية 

1993 ل�صالح مد مت�صاعد لأدوار وم�صاحات الرجال يف ال�صينما امل�صرية. نظرة �صريعة اإىل النتاج ال�صينمائي  عام 

�صوف تظهر لنا اأي�صا اأن كلمة »الرجال« ومرادفاتها تتكرر يف عناوين عدد من الأفالم. قد يحتاج الأمر اإىل بحث خا�س 

لتوثيق هذه الظاهرة وبحث اأ�صبابها، ولكن املوؤكد اأن جنمتنا اإلهام �صاهني قد بداأت تواجه بع�س املتاعب يف البحث عن 

اأدوار واأفالم تنا�صبها.

يف الأفالم ال�صتة املعرو�صة اأمامنا �صنجد اأن الأدوار الرئي�صية من ن�صيب املمثلني الرجال، فيما ترتاجع اأدوار 

اإلهام �صاهني اإىل الدور الثاين غري املوؤثر، مع ا�صتثناء الفيلم الأخري »اللعبة القذرة« الذي تلعب فيه دور حمامية قوية 

لديها ا�صتعداد للتنازل عن اأخالقيات املهنة يف �صبيل النجاح، وقبول بع�س الق�صايا التي تعلم اأن املتهمني فيها مذنبني، 

قبل اأن تدرك يف النهاية اأنها لن ت�صتطيع جماراة املجرمني، خا�صة بعد اأن ي�صل انتقامهم اإىل عقر دارها ويهدد حياة 

اأبيها واأخوتها.

قد يبدو فيلم »خادمة ولكن« خمتلفا بع�س ال�صئ، ولكن دعنا نتاأمله قليال. الفيلم مقتب�س عن الفيلم ال�صهري 

الذي لعبت بطولته جوليا روبرت�س وريت�صارد جري واأخرجه جاري مار�صال عام   Pretty Woman »امراأة جميلة« 

1990، وهو اقتبا�س تعرتف به عناوين الفيلم، غري اأن ال�صيناريو الذي كتبه ب�صيوين عثمان، اأحد »ترزية« ال�صيناريوهات 

امل�صاهري يف الثمانينيات والت�صعينيات، يكاد يغري من م�صمون الأ�صل متاما.

البطلة هنا، اأحالم، التي توؤدي دورها اإلهام �صاهني، �صابة متعلمة ت�صطرها ظروف الفقر للعمل كخادمة، ولي�صت 

عاهرة جاهلة مثل الأ�صل الأمريكي، وهي التي تطارد رجل الأعمال ال�صاب، م�صطفى فهمي، يف كل مكان حتى ي�صتجيب 
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حلبها، على عك�س الأ�صل الذي يقوم فيه ال�صاب با�صتئجار الفتاة للظهور مبظهر املرتبط عاطفيا يف بع�س لقاءات العمل 

التي ت�صتدعي ذلك.

يف العام التايل يقوم ال�صيناري�صت واملخرج �صريف �صعبان بعمل ن�صخة م�صرية اأخرى من »امراأة جميلة« بطولة 

جال فهمي وفاروق الفي�صاوي يلتزم فيها بالأ�صل مكتفيا بتحويل مهنة البطلة من عاهرة اإىل راق�صة.

تغيري مهنة البطلة م�صاألة يف غاية الأهمية هنا بالن�صبة لت�صور اجلمهور عن العالقات العاطفية داخل الأفالم. 

الزواج بفتاة فقرية حتى لو كانت خادمة �صئ ل يعيب الرجل، بل يكر�س فكرة الأمري الذي يقبل بالزواج من الفتاة 

اجلمهور،  لدى  مقبول  يكون  قد  �صئ  براق�صة  الزواج  ال�صعبية.  الق�ص�س  من  وغريها  »�صندريلال«  ق�ص�س  يف  ال�صعبية 

خا�صة لو كانت حتر�س على اأن توؤكد دائما اأنها »ترق�س فقط«، اأما الزواج بعاهرة فهو اأمر غري مقبول بالتاأكيد، مهما 

كانت �صخ�صية البطلة ومهما كانت الظروف التي دفعتها لذلك.

الذكورية  ال�صعبية  الن�صاء وفقا لكل احلكايات  �صاأن  نف�صها ويقلل من  الفتاة  اأمر يعيب  الزواج من فتاة فقرية 

واأفالم امل�صلودراما امل�صرية، اأما الزواج من عاهرة فاأمر يعيب الرجل نف�صه الذي يقبل ذلك ول يعيب الفتاة.

من هنا ميكن النظر اإىل »خادمة ولكن« باعتباره فيلما ذكوريا يتما�صى مع احلالة العامة التي كانت تتجه لها ال�صينما 

يف م�صر يف ذلك الوقت.

وقتلة،  ول�صو�س  مغت�صبني  اإىل  وحتولهم  غرائزهم  حتركهم  الذين  للرجال  لذع  نقد  زمن«  اأخر  »فر�صان  يف 

هنا، قطعا،  الن�صاء موجودات  ال�صهوات.  وراء  انحرافهم  يق�صي عليهم،  ثم  اأ�صدقاء يجمعهم،  من خالل ق�صة ثالثة 

ولكن كمو�صوعات ل�صهوات الرجال و�صراعهم...وبالتايل ل يوجد الكثري مما ميكن قوله عن الدور الذي تلعبه اإلهام 

�صاهني.

الأمر نف�صه ينطبق على »الكنز« و«اليتيم والذئاب« حيث تتقل�س م�صاحات الدور الن�صائي واأهميته الدرامية، 

لتخلي املجال اأمام ال�صراع بني الرجال. 

ال�صلطات يف  اأنه جمرم ويتم �صجنه بالتفاق مع  اأ�صتاذ جامعي يدعي  يف«رجال بال ثمن« تدور احلبكة حول 
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�صبيل بحث علمي يقوم باإعداده عن اأحوال ال�صجون. وتلعب اإلهام �صاهني دور زوجة  ال�صتاذ، وزميلة اأبحاثه املخل�صة، 

التي ت�صعى من ناحية اأخرى ل�صالح حال ا�صالحيات الأحداث.

عام الدم!

اأفالم من بينها فيلمني مع املخرج  اأربعة  التايل  العام  اأعمال جيدة. تقدم يف  البحث عن  اإلهام �صاهني  توا�صل 

واملوؤلف مدحت ال�صباعي، وهما »الطيب وال�صر�س واجلميلة« و«ثالثة على مائدة الدم«.

اللذين يف�صل بني تاريخ عر�صهما عدة  الفيلمني  اأن  الغريب هنا هو  ال�صباعي مغرم بالثالثيات، ولكن  مدحت 

يف  نف�صه  هو  تلعبه  الذي  الدور  حتى  هناك!  اأو  هنا  التفا�صيل  بع�س  تغيري  مع  تقريبا،  الق�صة  نف�س  يتناولن  اأ�صهر 

الفيلمني. يف »الطيب وال�صر�س واجلميلة« تلعب دور زوجة رجل الأعمال الفا�صد، فريد �صوقي، الذي يجندها لغواء 

�صكرتري النيابة ال�صريف، نور ال�صريف، يف حماولة لنقاذ ابنه من ال�صجن.

يف »ثالثة على مائدة الدم« تلعب دور زوجة رجل الأعمال الفا�صد �صعيد �صالح الذي يقتل �صيادا وابنه باخلطاأ 

خالل نزهة بحرية يف لن�س، ويحاول ر�صوة وكيل النيابة ال�صريف حممود ي�س اأو تلفيق تهمة له. 

الفارق فقط اأن �صخ�صية الزوجة متوت يف الفيلم الثاين خالل املعركة اخلتامية!

الفيلمان الثالث والرابع هما »لعبة القتل« و«ليلة القتل«!

لبنه  ي�صرتي  رجل  حول  ال�صاذجة  ق�صته  تدور  بامتياز،  »مقاولتي«  فيلم  خليل  عديل  اإخراج  القتل«  »لعبة 

م�صد�س »لعبة« فتنطلق منه ر�صا�صة حقيقية تقتل الأب، ليتبني يف النهاية اأن اأحد العاملني لدى الأب قام با�صتبدال 

امل�صد�س اللعبة باآخر حي، انتقاما من رجل الأعمال الذي خدع ابنته، ويقوم �صمري �صربي بدور املحقق الذي يتوىل 

اجلرمية، فيما تتوىل اإلهام �صاهني دور الزوجة احلزينة التي يتم اتهامها ظلما بارتكاب اجلرمية. 

»ليلة القتل« اخراج اأ�صرف فهمي يدور مثل معظم اأعمال خمرجه يف عامل اجلرمية العائلية القامت واملخيف، 

مثل  يبداأ  القتل«  »ليلة  فاإن  امل�صتوى،  يف  ال�صا�صع  الفارق  ومع  والعنف.  واخليانة  اجلن�صي  النحراف  يتف�صى  حيث 

اأ�صرارها عرب جمموعة من م�صاهد  الفيلم بجرمية قتل غام�صة يتم التحقيق فيها ونتعرف على  القتل«  اأخوه »لعبة 
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»الفال�صباك«. ال�صحية هذه املرة هي الأم التي يتهم ابنها ال�صاب بقتلها، وعلى طريقة فيلم »املذنبون« يتبني يف النهاية 

اأن الكثريون �صاركوا، ولو بالنية، يف هذا القتل، ومن بينهم فتاة خدعها ابن القتيلة بتحري�س منها، هذه الفتاة تلعب 

دورها اإلهام �صاهني.

تغيري جلد!

التي  كلها  امل�صرية  ال�صينما  التدقيق والبطاء، ولظروف  التي باتت تتطلب  الفنية  لظروف خا�صة مب�صريتها 

اأحدث  تكنولوجية  و�صائط  ظهور  عقب  والفيديوكا�صيت،  املقاولت  اأفالم  موجة  انتهاء  بعد  مفاجئ  بانهيار  اأ�صيبت 

وقنوات ف�صائية بالع�صرات ل تتوقف عن بث الأفالم القدمية واحلديثة. ولظروف البنية الأ�صا�صية ل�صناعة ال�صينما 

امل�صرية التي انهارت اأي�صا �صواء  دور العر�س ال�صينمائي اأو املعامل...لذلك كان من الطبيعي اأن ينخف�س عدد الأفالم 

التي يقدمها النجوم �صنويا.

هذا  وي�صعها  اختياراتها.  يف  تدقيقا  النجمة  وتزداد  تدريجيا،  م�صر  يف  ال�صينمائي  النتاج  معدل  ينخف�س 

التدقيق على مفرتق طرق �صعب. 

بداية من عام 1995 �صوف تنح�صر اختياراتها كما وتنح�صر كيفا يف الأفالم التي �صتقتنع باأنها ت�صيف اإليها. 

وقد �صهد العام اثنني من اأفالم اإلهام �صاهني املثريين للجدل، ب�صبب الزوابع التي داأب املتطرفون �صنها يف اإطار حملة 

ممنهجة ومنظمة ملحا�صرة الفن والبداع يف م�صر.

حر�س هوؤلء على انتزاع م�صهد ل يتجاوز ثوان من فيلم مدته �صاعتني، اأوعبارة ل تزيد عن ب�صعة كلمات من 

كتاب يتجاوز مئات ال�صفحات. حتى ال�صحف وال�صحفيني مل ينجوا من مطاردات »احل�صبة« و�صيوخها وبلطجيتها. ومع 

منت�صف الت�صعينيات كان الرهاب با�صم الدين ي�صرب البالد كلها ويهدد بهدم اأ�صا�صها، وكان املجتمع يح�صد ثمار �صنوات 

وعقود من التخلف على م�صتوى التعليم والثقافة، و�صنوات وعقود من الغزو لأفكار التطرف والتكفري.

يف هذه الظروف التي يجب و�صعها يف العتبار نزل فيلم »حلم رخي�س« الذي اأخرجته اإينا�س الدغيدي و�صاركت 
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يف بطولته اإلهام �صاهني اإىل دور العر�س، وهرع النا�س مل�صاهدته بحثا عن كتف عار هنا، اأو فخذ مك�صوف هناك، ولكنهم 

وجدوا م�صر كلها عارية حتت وطاأة نظرة كا�صفة وفجة لتجارة الدعارة التي تتم حتت غطاء الزواج، والتي بيع خاللها، 

ول يزال، مئات واآلف من بنات القرى والأحياء الفقرية مبعرفة وتدبري »�صيوخ« واأدعياء دين لي�صوا يف احلقيقة �صوى 

داعرين.

نزل »حلم رخي�س« اإىل دور العر�س فاألهب العقول ل الغرائز، فيما عدا غرائز املتطرفني املهوو�صني باجلن�س 

احلالل،  الدعارة  هذه  جتار  عقول  هي  باللتهاب  �صعرت  التي  العقول  واأكرث  �صئ.  واأي  كل  يف  الإثارة  يجدون  الذين 

الذين اأداروا حملة �صر�صة �صد الفيلم وخمرجته وبطلته ل تزال اأ�صداءها ترتدد حتى الآن. حملة �صملت اأي�صا معظم 

األ�صنة »�صيوخ« القنوات الدينية التي انفجرت عقب  زميالتهن من الفنانات، وو�صلت ذروتها بعد حوايل عقدين على 

ثورة يناير 25، وو�صول ما يعرف بالتيار ال�صالمي اإىل ال�صلطة.

»حلم رخي�س« فيلم موؤمل ومثري للغيظ ل الغرائز، وامل�صاهد »اجلن�صية« فيه موظفة دراميا بعناية، واأغلبها يثري 

الغثيان والنفور ل ال�صهوات، واإلهام �صاهني حتديدا ل ت�صارك يف هذه امل�صاهد لأنها تلعب دور فتاة حمت�صمة تنجو من 

بيئتها الفا�صدة بعقلها واإرادتها القوية...اأنه دور ينتمي لقناع املراأة الواعية النا�صطة اإجتماعيا، ولي�س لقناع الفتاة 

الربيئة اأو املراأة املثرية.

بعد �صهر واحد من عر�س »حلم رخي�س« نزل اإىل دور العر�س فيلم اآخر من بطولتها هو »اغتيال فاتن توفيق« 

اخراج اإ�صماعيل مراد ومل يكد مي�س اأ�صبوع حتى نزل فيلمها الثالث »اأبو زيد زمانه« اخراج اأحمد ال�صبعاوي.

يف »اغتيال فاتن توفيق« تلعب اإلهام �صاهني دور مذيعة تليفزيون يقتل زوجها رجل الأعمال على يد كبار الفا�صدين، 

فتخو�س حربا �صعواء �صدهم اإىل اأن تقتل هي اأي�صا قبل اأن تك�صف احلقيقة.

ينجح  عامة...مل  مبادئ  عن  تدافع  التي  القوية  املراأة  قناع  �صاهني  اإلهام  فيه  ت�صتعيد  »وعظي«  جاد  فيلم 

من  العديد  الذي يحتوي على  فنيا  ال�صعيف  الكوميدي  زمانه«  زيد  اأو«اأبو  فعل »حلم رخي�س«  كما  بالطبع  جماهرييا 

قم�صان النوم احلمراء.

»اأبو زيد زمانه« هو اآخر تعاون بني اإلهام �صاهني واملخرج اأحمد ال�صبعاوي، �صاحب التوليفة ال�صعبية احلارة والأفالم 



35

�صاب متعلم فقري وفتاة ثرية يرف�س خالها زواجها من  التقليدية بني  التجهيز، وهو هنا يحول  ق�صة احلب  �صريعة 

ال�صاب اإىل عمل غري رومان�صي باملرة، بل وم�صتفز مب�صاهده العارية ولغة حواره الفجة، واحلالة املرتهلة التي تبدو 

عليها بطلته، من ناحية ال�صكل اأو الأداء التمثيلي . بالتاأكيد »اأبو زيد..« مل يكن اختيارا موفقا من قبل اإلهام �صاهني.

الهروب اإىل القمة!

العمل يف فيلمني  اأكدت جنوميتها من خالل  الفنية، فمن ناحية  اإلهام �صاهني  1996 فارقا يف حياة  كان عام 

جماهريين كبريين هما »الهروب اإىل القمة« اإخراج عادل الأع�صر واأمام نور ال�صريف، والثاين هو »اجلنتل« اإخراج 

اأوىل خطوات متيزها من خالل  علي عبد اخلالق واأمام حممود عبد العزيز وبو�صي. ومن ناحية ثانية عرثت على 

فيلم »يا دنيا يا غرامي« اأول اأعمال املخرج جمدي اأحمد علي، وهو فيلم ن�صوي بامتياز يعرب بوعي عن هموم وم�صاكل 

الن�صاء. وم�صاعر 

الدين  ح�صام  لدى  »الأك�صن«  من  الن�صائية،  البطولت  اأفالم  من  عدد  يف  العمل  لها  �صبق  �صاهني  اإلهام  اأن  ومع 

م�صطفى اإىل اجلن�س لدى اإينا�س الدغيدي، اإل اأن »يا دنيا يا غرامي« ي�صع عينيها على منطقة اأخرى من عامل الإنوثة 

هي »الت�صامن«  الواعي بني الن�صاء بق�صايا املراأة و�صرورة حتقيق هذا الت�صامن �صواء على ال�صا�صة اأو خارجها...وهو 

ما يتجلى يف العديد من اختيارات اإلهام �صاهني القادمة.

يغزل »يا دنيا يا غرامي« ثالثا من الق�ص�س املتقاطعة لثالث �صديقات يف اأحد اأحياء القاهرة ال�صعبية، تلعب 

اأدوارهن ليلى علوي وهالة �صدقي واإلهام �صاهني. وهو ي�صعى بو�صوح لإ�صتعادة مكانة املراأة امل�صرية على ال�صا�صة يف 

وقت �صادت فيه اأفالم العنف الرجايل، قبل اأن ي�صودها جنوم الكوميديا الرجال خالل الأعوام القليلة القادمة.

هو فيلم ي�صري عك�س التيار، وفوق ذلك يتمتع مب�صتوى فني رفيع جلب له ع�صرات اجلوائز املحلية والدولية يف 

ال�صيناريو والإخراج والتمثيل. وقد ح�صلت اإلهام �صاهني عن اأدائها ل�صخ�صية »�صكينة«، الفتاة التي تفقد عذريتها قبل 

الزواج وترف�س القيام بعملية ترقيع تخدع بها زوج امل�صتقبل، على جائزة اأف�صل ممثلة من مهرجان »قرطاج« الدويل 
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مهرجان  من  خا�صة  تكرمي  �صهادة  بجانب  لل�صينما،  القومي  املهرجان  من  اخلا�صة  التحكيم  جلنة  وجائزة  تون�س،  يف 

»ط�صقند« يف اأوزبك�صتان.

اإلهام �صاهني التي متكنت من اأدواتها كممثلة ا�صتطاعت اأن جت�صد دورا �صعبا اآخر يف فيلم »الهروب اإىل القمة«، 

من خالل دور ال�صحفية داليا، زوجة �صابط ال�صرطة التي يكاد يغت�صبها اأحد خ�صوم زوجها، وهو الل�س �صيد الهوا، 

نور ال�صريف، قبل اأن يرتاجع يف اللحظة الأخرية، ولكن ذلك ل مينع �صكوك زوجها الذي يقوم بتطليقها، وبعد �صنوات 

تتعرف على الل�س جمددا، بعد تنكره يف هيئة جديدة، وت�صعر نحوه باحلب.

اإلهام ح�صلت عن دورها يف الفيلم على جائزة اأف�صل ممثلة من مهرجان الأ�صكندرية الدويل – ق�صم البانوراما 

امل�صرية- وجائزة مهرجان املركز الكاثوليكي.

 قد يكون »اجلنتل« فيلما جتاريا، وقد يكون اإحدى �صطحات املوؤلف ع�صام ال�صماع ال�صرييالية، ولكنه فيلم مبهج 

بروحه املتحررة وم�صتواه الفني املعقول، الذي ل يقارن بنوعية الأفالم التجارية »املقاولتية« لتلك الفرتة، والتي 

�صقطت اإلهام �صاهني يف فخاخ الكثري منها.

�صهرزاد، بو�صي، والأخت  الكربى  العزيز، الأخت  »العجالتي«، حممود عبد  ر�صاد  الثالثي   ي�صكل  يف »اجلنتل« 

ال�صغرى �صعاد، اإلهام �صاهني، مثلثا عاطفيا �صبق اأن تردد يف اأعمال اإلهام �صاهني – يف » الأوهام« و«ب�صتان الدم« مثال-  

تلعب فيه اإلهام �صاهني دائما دور املع�صوقة الأ�صغر للبطل، الذي يكون اأحيانا زوج، اأو مع�صوق، املراأة الأكرب، وهو مثلث 

�صيتكرر يف امل�صتقبل مع فيلم »دانتيال«، وبتنويعة اأخرى يف فيلم »الرغبة«.

خطوة للخلف...خطوتان للأمام

ا�صتطاعت اإلهام �صاهني اأن حتافظ على جنوميتها وتطور من اأدوارها واأدائها خالل ال�صنوات الأخرية من القرن 

الع�صرين، وقد عر�س لها فيلمان خالل عام 1997 هما »عفريت النهار« و«اأر�س اأر�س«، فيما عر�س لها ثالثة اأعمال يف 

العام التايل وهي »دانتيال« و«هارمونيكا« و«القتل اللذيذ«.
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البناء  معقد  فيلم  وهو  توفيق«،  فاتن  »اغتيال  بعد  مراد  اإ�صماعيل  املخرج  مع  الثاين  فيلمها  هو  اأر�س«  »اأر�س 

يحاول اأن ير�صم بانوراما للحارة امل�صرية يف بداية الت�صعينيات مع اندلع حرب اخلليج الثانية، وميتلئ بال�صخ�صيات 

من اجلن�صني، واإن كان يركز على �صخ�صياته الن�صائية الثالث فردو�س- اإلهام �صاهني- وحما�صن - عايدة ريا�س- وماري- 

جيهان فا�صل- اللواتي جتمع بينهن �صداقة وهموم م�صرتكة عاطفية واإقت�صادية، ويتعاطف معهن بو�صوح، حتى عندما 

ت�صطر اإحداهن اإىل امتهان الدعارة حتت �صغط الفقر.

ما يتعلق باإلهام �صاهني هنا هو اإ�صتعدادها للم�صاركة يف فيلم فني طموح ملخرج نا�صئ ويف دور �صغري، يف مغامرة 

عادة ما يخ�صاها جنوم ال�صينما امل�صرية.

»عفريت النهار« اإخراج عادل الأع�صر وبطولة نور ال�صريف واإلهام �صاهني هو حماولة ل�صتثمار جناحهم ال�صابق 

يف »الهروب اإىل القمة«، من خالل نف�س التوليفة البولي�صية ال�صيا�صية، التي تنتقد الف�صاد املنت�صر يف املجتمع يف اإطار 

الك�صف عن جرمية قتل غام�صة، تبدو عادية يف البداية. ومثلما يف  »الهروب اإىل القمة« تلعب اإلهام �صاهني هنا اأي�صا 

دور �صحفية تت�صدى للف�صاد وت�صكل مع ال�صاب ال�صريف اأبو زيد، نور ال�صريف، ثنائيا يواجه اأعتى جمرمني البلد.

ومثلما حدث مع »حلم رخي�س« تنفجر مع فيلم  »دانتيال« عبوة مولوتوف ن�صائية من توليف املخرجة اإينا�س الدغيدي 

وق�صة الإعالمية  الدكتورة هالة �صرحان ومتثيل ي�صرا واإلهام �صاهني. كل من الأ�صماء الأربعة على حدة يثري جنون 

التيارات الرجعية وغ�صب اليمني املحافظ وا�صتياء الو�صط املحافظ وتعايل الي�صار املحافظ، ولك اأن تتخيل رد الفعل 

عندما جتتمع هذه الأ�صماء معا.

على عك�س »حلم رخي�س« ل يحتوي »دانتيال« على م�صهد للقاء جن�صي اأو حكاية �صادمة، ولذلك من ال�صعب فهم 

�صبب اجلدل الذي اأثاره.

الإ�صاعات  اإعالم وراأي عام بات يتغذى على  الفيلم ل حمتواه، وعن  اأ�صماء من �صنعوا  معظم اجلدل ناجت عن 

واأخبار الف�صائح مثلما تتغذى الطيور اجلارحة على اجلثث. وكل واحدة من الأ�صماء الأربعة كان لها اأكرث من جثة 

وق�صة تبادلتها و�صائل الإعالم واأفواه العامة و�صيوخ التكفري. 
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ولأن اإجرتار مثل هذه الق�ص�س ل يتالئم مع طبيعة كتابنا، فلننتقل اإىل فيلم »دانتيال« وحمتواه. يروي الفيلم 

ق�صة �صديقتني من طبقتني وعاملني خمتلفني. مرمي ابنة الذوات، الطبيبة، البي�صاء كراهبة، توؤدي دورها اإلهام �صاهني، 

و�صهر الليايل الفقرية ال�صقية املنفلتة احلمراء مثل الليايل ال�صاهرة. تبداأ امل�صاكل عندما يدخل عامل  هذه ال�صداقة 

رجل هو ال�صابط ح�صام، حممود حميدة، رمز الفحولة يف �صينما الت�صعينيات، الذي يحب الثنتني ويتزوجهما معا، 

فتتفاقم امل�صاكل ول تنتهي اإل بخروجه من حياتهما وميالد طفلة تقوم برتبيتها الثنتان.

الربيئة  املزدوجة،  الأنثى  قناع  �صورة  اكتمال  هو  هنا  يهمني  ما  ولكن  طريقة،  من  باأكرث  الفيلم  قراءة  ميكن 

املثرية، امللتب�صة امليول، بني حبها لإمراأة اأكرب اأو اأجراأ منها، متثل �صورة الأم غالبا، وبني رجل غريب يقتحم حياتهما. 

هذه ال�صورة التي ترتدد عرب اأفالم واأدوار كثرية لإلهام �صاهني، �صوف تتكرر مرة اأخرى من خالل دورها يف فيلم »الرغبة« 

اأمام نادية اجلندي بعد عدة اأعوام.

ما اأثار الغ�صب يف »دانتيال« مل يكن حمتواه اجلن�صي، فحلم الرجل ال�صرقي هو امتالك حرمي يعج بالن�صاء، ولكن 

نهايته التي يتم فيها طرد الرجل من احلرمي وا�صتعادة ن�صائه حلريتهن وحياتهن بعيدا عنه.

بعد اأ�صابيع من عر�س فيلم »دانتيال« يعر�س فيلمها »هارمونيكا« اأول اأعمال املخرج فخر الدين جنيدة، والذي 

ي�صاركها بطولته حممود عبد العزيز، وهو فيلم توؤكد اإلهام �صاهني من خالله على الوجه اجلديد الذي اكت�صبته كامراأة 

قوية ت�صمد يف وجه ظلم الرجال واحلياة وتتحايل على الهموم بالفرح.

 نرج�س، امراأة �صعبية ب�صيطة يغدر بها زوجها العاجز جن�صيا في�صرق اأموالها ويهرب، ويحاول جارها اغت�صابها 

ثم يطلق الإ�صاعات حولها. تنطلق يف رحلة للبحث عن الزوج الهارب لتجربه على العودة والعرتاف بجرمه وبراءتها، 

وخالل الطريق تلتقي بالأرمل عازف الهارمونيكا �صاهني، حممود عبد العزيز، الذي يج�صد منوذجا راقيا من الرجال 

وا�صح من الفيلم اأنه اأ�صبح نادرا. ويواجه الثنان �صويا امل�صائب التي يوا�صل ارتكابها رجال حمرومون جن�صيا، مر�صى 

بالغت�صاب والعنف.

»هارمونيكا«، مثل »دانتيال«، فيلم ن�صوي بامتياز يخطو باإلهام �صاهني خطوتني لالأمام يف م�صوارها الفني الوعر.



39

مرة اأخرى مع املخرج اأ�صرف فهمي والقتل، واإن كان الفيلم هنا يحمل عنوان »القتل اللذيذ«! وهو بالفعل اأقل قتامة 

اأ�صغر  �صاهني  اإلهام  فمالمح  �صابقة،  فرتة  يف  انتاجه  مت  قد  كان  لو  كما  الفيلم  ويبدو  ال�صابقة.  اأفالمه  من  وت�صاوؤما 

وخمتلفة بع�س ال�صئ عن فيلميها ال�صابقني، اللذين عر�صا قبل »القتل اللذيذ«، بالإ�صافة اإىل اأنها تلعب الدور الثاين 

بعد مريفت اأمني.

البحث عن منتج!

كما ذكرت من قبل، ل ت�صمح ظروف ال�صينما امل�صرية يف الت�صعينيات ببناء خط بياين �صليم مل�صرية فنان ما، 

ب�صبب ظاهرة »اأفالم العلب« وتعرث عمليات النتاج والتوزيع، وغياب الفكر التوثيقي والأر�صيفي �صواء لدى املوؤ�ص�صات 

اخلا�صة اأو احلكومية.

الفيلمان اللذان عر�صا لإلهام �صاهني خالل عام 1999 دليالن على ذلك.

الفيلم الأول وهو »الظامل واملظلوم« اإخراج ح�صام الدين م�صطفى وبطولة نور ال�صريف واإلهام �صاهني يبدو قادما 

من زمن اآخر، من الثمانينيات حيث راجت اأفالم النتقام والأك�صن، وحيث عوجلت رواية »الكونت دي مونت كري�صتو« 

لالأديب الفرن�صي فيكتور هوجو يف ع�صرات الأفالم بتنويعات خمتلفة من بينها اأفالم لعب بطولتها نور ال�صريف، واأفالم 

قام باإخراجها ح�صام الدين م�صطفى. »الظامل واملظلوم« معاجلة اأخرى للرواية وهو ي�صري يف عناوينه اإىل الأ�صل.

من الوهلة الأوىل ميكن مالحظة اأن الفيلم مت ت�صويره قبل تاريخ عر�صه ب�صنوات، ورمبا يكون تعر�س ملتاعب اإنتاجية 

اإلهام �صاهني يف هذه الفرتة، لي�س فقط لأن مالحمها وتكوينها اجل�صماين  اأعمال  وتوزيعية، ولذلك يبدو غريبا عن 

اأ�صغر، ولكن لأنه اأي�صا يختلف عن نوعية اختياراتها ال�صابقة والالحقة، فهي هنا جمرد حبيبة وزوجة البطل الذي 

يتعر�س للخيانة والزج به يف ال�صجن املوؤبد ظلما، والذي يخرج من ال�صجن لينتقم.

تخلو املراجع ال�صينمائية من الأفالم التي ينتجها التليفزيون اأو امل�صتقلون طاملا اأنها مل تعر�س يف دور العر�س 

العام، ولذلك ل ت�صري لفيلم »الأخطبوط« اإخراج كرمي جمال الدين وبطولة اإلهام �صاهني وحممود ي�س والذي عر�س 

تليفزيونيا خالل عام 1999، رغم اأننا ل ن�صتطيع اأن نتاأكد من تاريخ عر�صه على ال�صا�صة.
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بعد  خمرجه  اأعمال  ثاين  وهو  والتليفزيون«،  الذاعة  لإحتاد  التابع  النتاج  »قطاع  اإنتاج  من  »الأخطبوط« 

»ح�صن وعزيزة ق�صية اأمن دولة« الذي لعبت بطولته ي�صرا، اأو رمبا يكون العك�س.

ميكن اأن ن�صت�صف الأ�صباب التي دفعت اإلهام �صاهني لقبول العمل يف هذا الفيلم، فاملخرج �صاب واعد �صنع فيلما 

ناجحا، وهو عن ق�صة حقيقية كتبها د. اأحمد يون�س وحولها اإىل �صيناريو كاتب معروف هو عاطف ب�صاي، وي�صاركها 

بطولته النجمان حممود ي�س وحممود قابيل، كما اأن الفيلم يحمل ح�صا »ن�صويا« وا�صحا، حيث يدور عن امراأة متزوجة 

تعاين من الكبت والقهر وغياب الزوج وطمع الرجال فيها، فت�صاب باإنهيار ع�صبي ومر�س نف�صي تتخيل معه اأنها قامت 

بقتل زوجها مب�صاعدة ع�صيق وهمي!

املخرج  للتوقعات، فخربة  لالأ�صف جاءت خميبة  النتيجة  العمل يوحي بخروج فيلم جيد...ولكن  �صئ يف  كل 

اجلديد كانت حمدودة يف التحكم يف اإيقاع الفيلم وتوجيه ممثليه، خا�صة البطلة.

كان  التي  الأزمة  حجم  ندرك  اأن  ميكننا  الفرتة  هذه  خالل  م�صر  يف  ال�صينما  �صناعة  ظروف  ن�صتدعي  حني 

يعاين منها النجوم الكبار، فالنتاج �صهد تراجعا غري م�صبوق يف تاريخ هذه ال�صينما، كما بداأت ظاهرة اأفالم ما يعرف 

بـ»امل�صحكون اجلدد«، الذين �صيطروا على ال�صاحة ل�صنوات طويلة قادمة.

كانت اإلهام �صاهني، مع كثري من زميالتها وزمالئها يعانون لأول مرة من م�صكلة البحث عن منتج، ومن قلة الأعمال 

اجليدة التي تعر�س عليهم!

حتولت الألفية

ميكن تتبع م�صكلة النتاج والتغري احلاد الذي حدث لذوق اجلمهور خالل منعطف القرن والألفية اجلديدين يف 

الأفالم الأربعة التي �صاركت اإلهام �صاهني يف بطولتها خالل عام 2000.

النتاج«،  »قطاع  اإنتاج  ومن  بدرخان  علي  اإخراج  العو�س«  »عليه  هو  الأول  التليفزيون.  اإنتاج  من  منهم  اإثنان 

بنف�س  ومرها  حلوها  الدنيا  من  تاأخذ  التي  الالمبالية،  احلكيمة  املراأة  �صخ�صية  مرة  لأول  �صاهني  اإلهام  فيه  وتوؤدي 

الر�صا وال�صحكة ال�صاخرة.
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تلعب اإلهام �صاهني يف الفيلم دور فرحانة »الندابة«، التي حتب عو�س »احلانوتي«- فاروق الفي�صاوي- وتتم�صك 

به رغم اعرتا�س اأمها، والثنان يتحايالن على العي�س، فمرة تعمل نائحة خلف املوتى ومرة تعمل راق�صة يف ملهى، 

واأحيانا تعمل بائعة جوالة ب�صحبة زوجها عو�س.

يتمتع »عليه العو�س« بح�س كوميدي عال واأداء متثيلي متمكن، وقد ظلم هذا الفيلم بتاريخ اإنتاجه وتوزيعه 

و�صط هوجة »امل�صحكني اجلدد«، ولكن ميكن القول اأن اإلهام �صاهني بداأت يف العثور على نف�صها من جديد يف �صخ�صية 

فرحانة.

الفيلم الثاين هو »وحياة قلبي واأفراحه« اإخراج نادية حمزة عن �صيناريو فايز غايل...وهو فيلم �صغري تعليمي 

عن اأهمية رعاية اأ�صحاب احلالت اخلا�صة من املعاقني ذهنيا، تلعب فيه اإلهام �صاهني دور مهند�صة اأرملة تكلف بت�صميم 

مقر لرعاية الأطفال املعاقني، حيث جتد نف�صها يف ورطة بني رعاية اأحد هوؤلء ال�صبية �صد رغبة زوج اأمه الراحلة 

الذي يخطط للتخل�س منه. وهو دور يوؤكد رغبتها يف تقدمي اأدوار النا�صطة امل�صلحة اإجتماعيا.

الفيلم الثالث  هو »جنون احلياة« اإخراج �صعيد مرزوق يف عودة لالخراج بعد �صنوات من التوقف، وبطولة اإلهام 

�صاهني وحممود قابيل  واإثنان من الوجوه ال�صابة هما كرمي عبد العزيز ويا�صمني عبد العزيز! الفيلم اأنتجته »مدينة 

رابحة  م�صاريع  لعمل  الفا�صلة  جتاربها  من  واحدة  يف  حكومية،  ن�صف  م�صتقلة  ن�صف  �صركة  وهي  العالمي«،  النتاج 

اإقت�صاديا.

ل اأعلم املنطق الذي مت به اإنتاج الفيلم، ولكنه هجني، مثل ال�صركة التي اأنتجته، ما بني الفيلم التليفزيوين 

منخف�س امليزانية، غري املبال بعنا�صر اجلذب والبهار، وبني النتاج التجاري الذي ي�صعى ملخاطبة حوا�س امل�صاهد.

مت توزيع الفيلم عرب اإحدى ال�صركات املعروفة ونزل اإىل الأ�صواق ولكن مل يحظ بالنجاح الذي كان ينتظر ملثله منذ 

اأعوام قليلة خلت.

تلعب اإلهام �صاهني يف الفيلم دور املراأة العاملة الناجحة، املهند�صة القوية النزيهة، التي ت�صاأم خيانات زوجها 

فتدخل يف عالقة مع �صائقها ال�صاب، املنخرط يف عالقة اأخرى مع امراأة من طبقته، والذي ي�صعى اأي�صا وراء اأبنة اأخت 

البطلة ال�صابة، وهو ما يت�صبب يف قتله يف النهاية.
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املخرج �صعيد مرزوق طاملا اأ�صتهر باأفالمه اجلريئة من »زوجتي والكلب« اإىل »املذنبون« و«املغت�صبون« وغريها من 

اأ�صتهر  الأعمال التي حتاول ا�صتك�صاف الغريزة اجلن�صية اجلاحمة واآثارها املدمرة على الأفراد واملجتمعات، والذي 

اأي�صا بتعبريه الفني اجلمايل عن العالقات اجلن�صية، ولكن هنا يف »جنون احلياة« ترتاجع لغة �صعيد مرزوق الفنية 

ب�صكل ملفت وتطغى الفجاجة على البالغة، مما يوؤثر �صلبيا على هذه امل�صاهد...ي�صاف اإىل هذا اأن »الكيمياء« بني اإلهام 

�صاهني وكرمي عبد العزيز كانت مفتقدة اإىل حد ما. ولعل ال�صبب اأنها مل ت�صتطع العثور على تلك املنطقة الرمادية 

بني قناع املراأة العملية قوية ال�صخ�صية التي جتيد التعبري عنها، وبني املراأة ال�صعيفة املجروحة التي ميكن اأن تخ�صع 

ل�صاب اأ�صغر منها �صنا واأدنى طبقيا.

2000، وهو »�صوق  على العك�س من طريقة اإنتاج الأفالم الثالثة ال�صابقة ينتمي الفيلم الرابع يف قائمة عام 

اإنتاجه منذ �صنوات  اأي �صعوبة يف  املتعة«، وهو اإىل النتاج ال�صائدة الفني والتجاري معا. وهو فيلم مل يكن ليواجه 

قليلة م�صت، فهو يحمل فكرة قوية واإطارا م�صوقا وخلطة جماهريية ممتعة، ويقوم ببطولته جنمان كبريان ووراء 

الكامريا واحد من املخرجني الناجحني فنيا وجماهرييا هو �صمري �صيف.

 مع ذلك واأمام ال�صعوبات التي اأ�صبحت تواجه اجلميع قام موؤلف الفيلم وحيد حامد باإنتاجه بنف�صه بعيدا عن 

�صروط و�صغوط ال�صوق ال�صينمائي اجلديد...يف خطوة �صتتخذها اإلهام �صاهني اأي�صا قريبا.

يف »�صوق املتعة« يلتقي حممود عبد العزيز واإلهام �صاهني جمددا يف ق�صة رمزية حول �صجني ق�صى ع�صرين عاما 

من عمره يف ال�صجن يخرج ليجد نف�صه قد اأ�صبح مليونريا. ولكن هل ي�صتطيع الذي عا�س معظم حياته اأ�صريا حمروما 

اأن ي�صتمتع باحلرية والوفرة؟

عن  يعجز  ولكنه  حبيب«  »اأحمد  ال�صابق  ال�صجني  ي�صتاأجرها  »اأحالم«  ا�صمها  عاهرة  دور  �صاهني  اإلهام  تلعب 

ممار�صة اجلن�س معها لأنه اعتاد على اخليال، ويعجز عن ال�صتمتاع بحياته كلها لأنه �صمم نف�صيا على نظام حياته يف 

الأ�صر..ويف النهاية يطلب من مهند�س معماري اأن يبني له بيتا ي�صبه ال�صجن ويدعو زمالءه القدامى لالإقامة معه.

كالعادة جتاوز املراهقون عقليا – املحتجزون زمنيا ونف�صيا مثل بطل فيلمنا- كل املعاين العميقة وامل�صتوى الفني املمتع 

للفيلم وركزوا على م�صهد ل يتجاوز ثوان بني بطلي الفيلم لي�صنوا هجماتهم العنرتية عليه.
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الغريب اأن هذه هي املرة الأوىل يف م�صريتها الفنية التي تلعب فيها اإلهام �صاهني دور عاهرة، وهو دور اأ�صا�صي يف 

ال�صينما امل�صرية ل يكاد يوجد ممثلة اأوىل مل تلعبه. قبل ذلك بع�صر �صنوات كان املفرو�س اأن تلعب هذا الدور يف فيلم 

»امراأة اآيلة لل�صقوط« ولكن الفيلم ذهب اإىل �صديقتها ي�صرا بعد اعرتا�س زوجها يف ذلك الوقت، د. عادل ح�صني، على 

الدور. 

اإلهام �صاهني �صخ�صية العاهرة مبذاق �صعبي يذكرنا باأداء �صادية ملثل هذه ال�صخ�صية  يف »�صوق املتعة« تقدم 

مع�صوقاتها  من  واحدة  املمثلة  بذاكرة  ت�صتدعي  كانت  �صاهني  اإلهام  ولعل  والكالب«،  »الل�س  خا�صة  فيلم  من  اأكرث  يف 

واأ�صتاذاتها يف فن التمثيل.

يف مدينة التجارب

يخلو عام 2001 من اأفالم جديدة ت�صارك فيها اإلهام �صاهني، با�صتثناء فيلم واحد من اإنتاج مدينة النتاج اأي�صا 

وهو »نحب عي�صة احلرية« من اإخراج عادل الأع�صر وبطولتها مع ماجد امل�صري وهالة �صدقي وخالد ال�صاوي وحيد 

�صيف، عن �صيناريو لي�صري اجلندي، وتدور اأحداثه يف قالب »اأك�صن« خالل فرتة الأربعينيات والحتالل الجنليزي، 

وتلعب فيه اإلهام �صاهني دور غجرية تتعاون مع املقاومة وتقع يف حب البطل الفدائي.

لن جتد اأثرا لهذا الفيلم يف املو�صوعات ال�صينمائية، ول دليل ال�صينما ال�صنوي الذي ي�صدره املهرجان القومي. 

ال�صابقة.  اأفالمها  عن  خمتلفة  تبدو  �صاهني  اإلهام  مالمح  ت�صويره...لأن  تاريخ  حتديد  ي�صعب  م�صاهدته  خالل  ومن 

الرحمن  عبد  وكلمات  ال�صريعي  عمار  اأحلان  ومن  تغني،  الأوىل  للمرة  لأنها  الفنية  م�صريتها  يف  مهم  فالفيلم  ذلك  مع 

الأبنودي، وتوؤدي دورا �صبه ا�صتعرا�صيا كفنانة �صعبية من الغجر.

يف العام التايل تتكرر جتربة عمل اإلهام �صاهني يف فيلم من اإنتاج »مدينة النتاج الإعالمي«، وبنف�س الطريقة، 

والنتيجة.

الفيلم بعنوان »�صيد احليتان« من اإخراج علي عبد اخلالق، وي�صاركها بطولته فاروق الفي�صاوي، ينتمي لنوعية 
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»الأك�صن« حول �صابط وع�صابة تهريب من الن�صاء، وتلعب اإلهام �صاهني دور زوجة البطل الطيبة التي تقوم الع�صابة 

بخطفها مل�صاومته على »الب�صاعة«.

اأو ال�صبعينيات، ولكنه بدا قدميا  اأنه �صنع يف الثمانينيات  اأن يكون فيلما ناجحا لو  »�صيد احليتان« كان ميكن 

اإلهام �صاهني، فلعله كان من  اأدوار  2002. وحتى على م�صتوى  بتعبريات الع�صر، عندما �صنع عام   outdated وباليا، 

الأف�صل لها لو اأنها لعبت دور زعيمة الع�صابة الذي لعبته تي�صري فهمي، على �صبيل التغيري والتجريب.

على اأية حال فاإن اإلهام �صاهني تدخل يف نف�س العام واحدة من مغامراتها الفنية الأخرية بعمل يجمعها للمرة 

الأوىل بنادية اجلندي وعلي بدرخان، من خالل فيلم »الرغبة« املاأخوذ عن م�صرحية »عربة ا�صمها اللذة« لالأمريكي 

تيني�صي ويليامز، والتي حتولت اإىل فيلم �صهري من بطولة مارلون براندو وفيفيان يل.

يدور الفيلم حول زوجني فقريين يعي�صان بالقرب من اأحد املوانئ تنقلب حياتهما عقب زيارة الأخت الكربى 

التحري  الزوج يف  للزوج يف الرتباط بها، يبداأ  اأنيقة ومتفاخرة بنف�صها، وعندما يفكر �صديق  امراأة  للزوجة، وهي 

عن ما�صيها ليكت�صف اأنها ذات �صمعة �صيئة، و�صكرية، ويف ذروة ال�صراع بينها وبني الزوج يقوم باإغت�صابها فرتحل ذليلة 

وتلحق بها اأختها.

املثلث  ويذكرنا  الكربى،  نعمت  دور  اجلندي  نادية  تلعب  بينما  ليلى،  ال�صغرى  الأخت  دور  �صاهني  اإلهام  تلعب 

العاطفي باأدوار اأخرى �صبق الإ�صارة اإليها لإلهام �صاهني لعبت فيها دور املراأة الأخرى الأطيب، اأو الأخبث، يف املثلث. 

ومع اأنها الزوجة الر�صمية هنا اإل اأنها الطرف الأ�صعف اأي�صا بحكم �صخ�صيتها الهادئة ال�صلبية و�صنها الأ�صغر مقارنة 

باأختها املمتلئة بالعنفوان وال�صخب.

ولكن على العك�س من اأفالم الثمانينيات التي كانت تر�صد قتال الن�صاء على الرجل، اأو تاآمر الرجل واملراأة على 

امراأة اأخرى، فاإن اجلدير باملالحظة هنا هو الوعي الن�صوي الذي يتولد لدى �صخ�صية الأخت ال�صغرى، والذي يفتح 

عينيها على و�صعها البائ�س يف ظل رجل م�صتبد عدمي الن�صانية، وهو ما يدفعها اإىل الرحيل عن املنزل يف النهاية.
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مرحلة الإكتمال

بعد �صنوات من الن�صحاب اجلزئي والتفكري جيدا قبل الدخول يف عمل جديد، تخل�صت اإلهام �صاهني من هاج�س 

التواجد والنت�صار، وبداأت مرحلة جديدة من حياتها مل تعد تكتفي خاللها بالبحث عن دور جيد، ولكن بالبحث عن 

عمل جيد اأول واأخريا.

من خالل اأعمالها الثالثة الأخرية: »خايل من الكولي�صرتول« اإخراج حممد اأبو �صيف 2005، و«خلطة فوزية« 

2009، قدمت اإلهام �صاهني ثالثا من اأجمل  2009، و«واحد �صفر« اإخراج كاملة اأبو ذكري  اإخراج جمدي اأحمد علي 

واأف�صل اأدوارها، يف ثالثة من اأف�صل الأعمال التي قدمتها ال�صينما امل�صرية عموما خالل العقد الأخري.

يف »خايل من الكولي�صرتول« تلعب دور امراأة تعاين من الإعاقة الذهنية، اأم ل�صاب وحيد يلعب دوره اأ�صرف عبد 

الباقي، يرعاها وترعاه، ويعتمد كل منهما على الآخر...واحد من اأدوارها املميزة يف مرحلة الن�صج.

ظلم هذا الفيلم بفعل منتجه الذي رف�س م�صاركة الفيلم يف املهرجانات، على اأ�صا�س اأن اأفالم املهرجانات تنفر اجلمهور 

بل وجتلب �صمعة �صيئة للفيلم!

يف »خلطة فوزية« تلعب اإلهام �صاهني دور امراأة تتزوج من خم�صة رجال، واحدا تلو الآخر، وتعي�س مبفردها مع 

اأطفالها منهم، وحتتفظ بعالقات طيبة مع كل اأزواجها ال�صابقني، بل وعالقات طيبة ببع�صهم البع�س اأي�صا.

دور غريب لي�س فقط على م�صريتها الفنية، ولكن على ال�صينما امل�صرية كلها، يف فيلم جرئ يف م�صمونه و�صكله، وهي مل 

تكتف بذلك بل قامت بانتاج الفيلم اأي�صا، متحملة معه املغامرة كاملة.

يف »واحد �صفر« تلعب دور امراأة م�صيحية ت�صعى للح�صول على الطالق باأي و�صيلة، حتى لو كانت تغيري املذهب 

نيللي كرمي وانت�صار  اأربعون ممثال، من بينهم  اإليه. والفيلم نف�صه بطولة جماعية ي�صارك فيها حوايل  الذي تنتمي 

وزينة وعايدة ريا�س وخالد اأبو النجا واأحمد الفي�صاوي ولطفي لبيب وغريهم.
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الدور جديد، والفيلم جديد يف بناءه وجراأته.

...والأفالم الثالثة ح�صلت على جوائز من مهرجانات حملية ودولية، خا�صة »واحد �صفر«، الذي ح�صل وحده 

اإلهام �صاهني على جائزة اأف�صل ممثلة من »مهرجان اأبو ظبي«  على اأكرث من خم�صني جائزة و�صهادة تقدير، وح�صلت 

عن دورها يف »خلطة فوزية«، كما ح�صلت على جائزة اأف�صل ممثلة من »مهرجان روتردام للفيلم العربي« عن دورها يف 

»واحد �صفر«.

باإخت�صار...هذه ممثلة بحثت طويال، ثم عرثت اأخريا، على نف�صها!
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فيلموجرافيا إلهام شاهين
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حممد ر�سول اهلل ج)3( - 1982. 8

ال�سيطان واحلب -  1984. 9

اأخو البنات -  1984. 10

دوامة احلياة -  1985. 11

نا�س مودرن -  1986. 12

الهروب اىل ال�سجن -  1987. 13

ولكنه احلب -  1990. 14
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ليايل احللمية )ج4( -  1992. 15
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ن�سف ربيع االآخر - 1996. 18

احلاوى -  1996. 19

�ساحموين ماكن�س ق�سدي -  2000. 20

الكومي -  2001. 21

بنات افكارى -  2001. 22

االإمرباطور -  2002. 23

ال�سرية العا�سورية »احلرافي�س« اجلزء االأول -  2002. 24

جنمة اجلماهري -  2003. 25

م�ساألة مبداأ -  2003. 26

اإمراأة من نار -  2004. 27

بنت افندينا -  2004. 28

على نار هادئة -  2005. 29
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ال�سرية العا�سورية )احلرافي�س( 2 -  2005. 30

امراأة فوق العادة -  2007. 31

قلب امراأة - 2007. 32
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اأعمال تليفزيونية غري امل�سل�سلت �ساركت فيها اإلهام �ساهني

جتربة فى احلب. 1       �صهرة تلفزيونية )اأول الثمانينات(

 زواج �صعيد جدا. 2     �صهرة تلفزيونية )اأول الثمانينات( 

) فطوطة والفالم    الفوازير ) 1987. 3

) الوان من احلب        �صهرة تلفزيونية )1992. 4

م�سرحيات �ساركت فيها اإلهام �ساهني

قنبلة املو�صم. 1 

املتحذلقات. 2 

امل�صيدة. 3

ب�صتان الوهم. 4 

الن�صاني�س. 5

مدر�صة احلب. 6

حورية من اجلنة ) اأو حورية من املريخ( 7 .

ن�صاء بال اأقنعة 8 .

واحد لقي �صقة 9 .

خ�صب الورد  10 .

افر�س 11 .

بهلول يف ا�صطنبول. 12 

كاليجول 13 .
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جوائز وتكريمات حصلت عليها إلهام شاهين
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. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »الهلفوت« عام 1985 من مهرجان »اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما« 1985	

. •  اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »اأيام الغ�صب« من مهرجان الأ�صكندرية الدويل 1989	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »اأيام الغ�صب« من مهرجان »جمعية الفيلم« 1989	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »اأيام الغ�صب« من مهرجان دم�صق ال�صينمائي الدويل 1989	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »الهروب اإىل القمة« من مهرجان الأ�صكندرية الدويل 1995	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »الهروب اإىل القمة« من مهرجان املركز الكاثوليكي 1996	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »عليه العو�س« من مهرجان الأ�صكندرية ال�صينمائي الدويل 1996	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »يا دنيا يا غرامي« من مهرجان قرطاج الدويل يف تون�س 1996	

•جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة لالبداع الفني عن دورها يف فيلم »يا دنيا يا غرامي« من املهرجان القومي لل�صينما  	

امل�صرية 1996.

. • جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة عن دورها يف فيلم »دانتيال« من مهرجان الأ�صكندرية ال�صينمائي الدويل 1997	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »عفريت النهار« من مهرجان املركز الكاثوليكي لل�صينما 1997	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »وحياة قلبي واأفراحه« من مهرجان املركز الكاثوليكي لل�صينما 2002	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »الرغبة« من املهرجان القومي لل�صينما 2003	

. • جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة عن دورها يف فيلم »الرغبة« من اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما 2003	

. • اأف�صل ممثلة عن فيلم »خلطة فوزية« من مهرجان اأبوظبي ال�صينمائي الدويل 2008	

. • جائزة خا�صة يف التمثيل من مهرجان دم�صق ال�صينمائي الدويل 2008	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »واحد �صفر« من مهرجان وهران ال�صينمائي الدويل باجلزائر 2009	
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. • جائزة اأف�صل انتاج لفيلمها »واحد �صفر« من مهرجان جمعية فن ال�صينما 2009	

. • اأف�صل ممثلة عن دورها يف فيلم »واحد �صفر« من مهرجان روتردام لل�صينما العربية 2010	

الأخرى  ال�صينمائية  العنا�صر  يف  جائزة  خم�صني  من  اأكرث  على  �صفر«  و«واحد  فوزية«  »خلطة  فيلما  ح�صل  •كما  	

خالل عامي 2009 و2010.

بجانب اجلوائز مت تكرمي اإلهام �ساهني يف العديد من املهرجانات والفعاليات الدولية والعربية واملحلية، فيما 

يلي بع�سها:

. • تكرمي من مهرجان ط�صقند ال�صينمائي الدويل يف اأوزبك�صتان مبنا�صبة عر�س »يا دنيا يا غرامي« 1997	

امل�صابقة  ال�صينمائي الدويل يف الوليات املتحدة مبنا�صبة عر�س فيلم »دانتيال« يف  •تكرمي من مهرجان �صيكاغو  	

الر�صمية 1998.

. • تكرمي من مهرجان ربيع الفنون الدويل بالقريوان، تون�س 1998	

. • تكرمي من مهرجان امل�صرح التجريبي يف الأردن 1999	

. • تكرمي من عمدة ولية نيوجري�صي الأمريكية واإهداء مفتاح املدينة 2000	

. • تكرمي من مهرجان البحرين الأول 2000	

. • تكرمي من جريدة »اللواء العربي« التي ت�صدر يف نيويورك باأمريكا 2001	

. • تكرمي من مهرجان الأغنية العربية بالدار البي�صاء باملغرب 2001	

. • تكرمي من مهرجان ع�صتار بطرابل�س يف لبنان 2002	

. • تكرمي من احلكومة اجلزائرية مبنا�صبة عيد ال�صتقالل من رئي�س الدولة 2002	
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• مبنا�صبة عقد اأ�صبوع لأفالمها. تكرمي يف مدينة فيينا بالنم�صا 2002	

. • تكرمي يف مهرجان الإذاعة والتليفزيون بتون�س 2003	

. • تكرمي من مهرجان اأ�صالة الدويل بالعري�س 2004	

. • تكرمي من مهرجان م�صقط ال�صينمائي الدويل يف عمان 2010	

 . • تكرمي من مهرجان القنوات الف�صائية العربية 2012	

. • تكرمي من مهرجان مونرتيال لالإذاعة والتليفزيون 2012	

• 	.Dear Guest منحها لقب »جنمة عام 2012« من جملة

. • �صهادة »فار�س اجلودة« من منظمة الأيزو العاملية بدبي 2012	

. • تكرمي من جمعية ال�صبان امل�صيحيني 2012	

. • تكرمي يف يوم املراأة العاملي بدبي 2012	

. • تكرمي من مهرجان املركز الكاثوليكي لل�صينما امل�صرية 2013	

. • تكرمي من جامعة كامربدج 2013	

. • تكرمي من جمعية اأ�صدقاء الفن امل�صرية ال�صعودية 2013	

 . • تكرمي من مهرجان يو�صف �صاهني يف م�صر 2013	



صور فى حياة  إلهام شاهين
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مع عادل اإمام يف )الهلفوت(

من فيلم )الهلفوت(



64

من فيلم )�صيد ق�صطه(
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من فيلم )امللك هلل(

من فيلم )الهلفوت(
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من فيلم )ال�صجينتان(



67

من فيلم )دنيا عبد اجلبار(من فيلم ) جنون احلياة( للمخرج �صعيد مرزوق
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من م�صل�صل الرباري واحلامول الدور الذي كتب لفاتن حمامه واأهدته يل وقمت بتمثيله بدًل منها بعد اأن قدمته يف الإذاعة
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من فيلم )الأخطبوط(

من فيلم )ال�صجينة 67( للمخرج اأحمد يحيى
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من فيلم )احلجر الداير( للمخرج حممد را�صى

من فيلم )خادمة ولكن(
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عرو�صة يف فيلم )دانتيلال(
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من فيلم )عليه العو�س ( للمخرج على عبد اخلالق

مع حممود عبد العزيز يف م�صرحية )خ�صب الورد(
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مع فتحي عبد الوهاب يف )خلطة فوزية(

من فيلم )خايل من الكولي�صرتول( �صخ�صية املعاقة ذهنيًا للمخرج حممد اأبو �صيف
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تكرمي مع دريد حلام يف تون�س

رئي�صة جلنة التحكيم يف مهرجان الرباط باملغرب 
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تكرمي من املركز الكاثوليكي مع الآب يو�صف مظلوم 

عندما مت تكرمي يف مهرجان ط�صقند يف اأوزباك�صتان عام 97 مع )اأكرب خان(

 وهو ميثل وخمرج هندي – مع ممثل اأمريكي 
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يف مكتب عمدة نيوجري�صي يف اأمريكا تكرمي مع يحيى الفخراين اأعطونا مفتاح مدينة نيوجري�صي 
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تكرمي يف املغرب ال�صاعر الدكتور م�صطفى بغدادي رئي�س مهرجان الدار البي�صاء الثقايف

تكرمي مع دريد حلام يف تون�س
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هذه املجموعة هم اأع�صاء جلنة التحكيم يف )مهرجان الرباط ال�صينمائي الدويل( باملغرب

واأنا رئي�صة جلنة التحكيم وكنت اأعلن عن جائزة مل�صر يف فيلم )اأحلى الأوقات( ت�صلمتها خمرجة الفيلم التي يف ال�صورة هالة خليل 
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عندما ح�صلت  على جائزة اأح�صن ممثلة يف فيلم )يادنيا يا غرامي( 

)مهرجان قرطاج ال�صينمائي الدوىل( بتون�س
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عائلتي: اأخي الأ�صغر اأمري واإبن اأخي حممود واأولد اأختى اإلهام وعادل
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