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أتفهّم وجهة نظر من سخروا من حليتي في »عذراء«

إيراج مع مرام وشجون في »عذراء«

أحمد إيراج لـ »األنباء«:
»إفراج مشروط« استفز ملكاتي

ومسيرتي الفنية لم تكن سهلة
حاوره: ياسر العيلة

مسيرته الفنية لم تكن سهلة على اإلطالق، فلقد واكب ظهوره مرحلة كان 
تواجده فيها كممثل شاب على الساحة ومتيزه أمرا في غاية الصعوبة، ومر 
بعدة مراحل من املمكن أن نقول انها كانت السبب في تعطيله بعض الشيء 
عن أبناء جيله، باإلضافة النشغاله بالدراسة. عالقته مع اجلميع سواء كانوا 
جنوما كبارا أو شبابا جيدة وكلها احترام ومحبة، إنه الفنان الكويتي أحمد 

إيراج الذي التقته »األنباء« وكان هذا احلوار:

ً يحلم بعمل يُثّل من خالله الكويت عربياً وعامليا

.. ومشهد من مسلسل »إفراج مشروط« أحمد إيراج في مشهد من مسرحية »شبح األوبرا«

هل توقعت ذلك النجاح امللموس 
ملسرحية »شبح األوبرا«؟

٭ التوفيق أوال وأخيرا من اهلل سبحانه 
وتعالى، ثانيا عوامل جناح املسرحية 
ملســناها جميعا مــن اللحظة األولى، 
والنقلة امللموســة التي أحدثها منتج 
ومخرج العمل الفنان محمد احلملي، 
الكويتــي،  علــى مســتوى املســرح 
كونه صاحب رؤية شديدة الوضوح 
والتركيز، ومن السهل عليه وضع اآللية 

التي سيسير عليها الفريق بالكامل.

ليش يصفك محمد احلملي بـ »املعلم«؟
٭ احلملي دائما يتحدث عني ويصفني 
بـ »املعلم«، وهي صفة تصيبني باخلجل 
الشديد، والسبب وراء هذه التسمية أن 
والــدة احلملي كانت معلمة في إحدى 
املــدارس وكنت أقــدم عرضــا هناك، 
فأحضرته لي وقالت انه يهوى التمثيل، 
والحظت انه شديد النهم واحلب والوله 
باملسرح، فعلمته كيفية الوقوف على 
اخلشــبة، ولم يســتغرق األمر سوى 
ساعة ونســيت األمر، لكنه لم ينس، 
إلــى أن جمعتنا األيام في أول جتربة 
مســرحية جماهيرية له وكان اسمها 
»املدينة الثلجية«، وســاعتها ذكرني 
بنفسه، وعملنا معا، وأصبح بالنسبة 
لي ليس زميال فقط بل ملهم، ألنه بعد 
كل تلك السنوات والنجاح الذي حققه 

يراني معلمه وهذا قمة الوفاء.

قلت له ذلك على خشبة املسرح.. ملاذا؟
٭ ألننا في زمن عز فيه الوفاء، وتلك 
احلرب اخلفية في الوســط الفني هي 
حرب قدمية، لكن وســائل احلرب هي 
التــي تغيــرت، ففي املاضــي كان من 
املمكن لزميل أن يتكلم عنك بالســوء 
من ورائك، اليوم يكتفي بكتابة بوست 

على »انستغرام«.

هل عانيت من اجلحود في الوسط 
الفني؟

٭ أنا مؤمن متاما مبقولة »ســو خير 
وقطه في البحر«، لذلك حتى لو واجهت 
جحــودا ال التفــت إليــه، لكنني أتأثر 
بالوفــاء، وال أقصد بذلك أنني مثالي، 

لكنني أنسى.

هل ترى ان موهبتك تتناسب مع ما 
حققته من جناح؟

٭ أشعر بأن الوضع كان من املمكن ان 
يصبح أفضل مما هو عليه اآلن، لكنني 
أعلم متاما ان مسيرتي الفنية لم تكن 
سهلة على اإلطالق، فلقد واكب ظهوري 
مرحلــة كان تواجد ممثل شــاب على 
الساحة ومتيزه أمرا في غاية الصعوبة، 
ومررت بعدة مراحل من املمكن أن نقول 
إنها كانت الســبب في تعطيلي بعض 
الشيء، وكانت هناك ظروف فنية أيضا 
كانت الســبب في تأخري، ناهيك عن 

الدراسة التي عطلتني أيضا.

هل نستطيع أن نصنفك كبطل أم ال؟
٭ أنت شاهدت مسرحية »شبح األوبرا« 
وتتابعني دراميا، وهذا العام شاركت في 
مسلسلي »إفراج مشروط« و»عذراء«، 

وكنت أحد أبطال العملني.

تقصد أن زمن »النجم األوحد« انتهى 
وهذه مرحلة البطولة اجلماعية؟

٭ بالضبط، وأنا لدي وجهة نظر في 
التمثيل قليــل من يوافقني فيها، فأنا 
اليوم اعمل ألنــي أحب هذه املهنة، ال 
ألنني أقيس مساحتي مقارنة باآلخرين، 
لذلك أحيانا يعجبني مشهد واحد في 
فيلــم وأقبــل به، وهناك جنــوم كبار 
ســبقونا فعلوها قبلي، ملاذا؟ ألنهم ال 
يريدون حرمان أنفسهم من هذا العشق 
الذي يتملكهم جتاه التمثيل، لذلك أنا 
ال اهتم مبســاحة دوري على اإلطالق 

طاملا كان مكتوبا بشكل جيد.

قدمت دورك في مسلسل »إفراج 
مشروط« ببراعة شديدة جعلت الفنان 

خالد أمني يشيد بك.. ما تعليقك؟
٭ خالد أمني أخ وصديق ومعلم وعندما 
يشــيد بفنان زميل له فهــذا نابع من 
وعي وإدراك وخبرة طويلة في العمل 
األكادميي والفني، وبالتالي كالمه عني 

اعتبره شهادة تقدير.

هل وصلت ملرحلة النضج الفني أم 
الزال أمامك الكثير للوصول لها؟

٭ أشعر في قرارة نفسي بأنني وصلت 
ملرحلــة مــن النضج جتعلنــي أعمل 
بشــكل مختلف، ونظرتي لهذه املهنة 
اختلفت، فبدأت أعمل أكثر على تفاصيل 
الشخصية التي بني يدي، واستثمر أي 
فرصة لزيادة جرعة التدريب والتعلم 

لدي، فعلى ســبيل املثــال تواجد منذ 
فترة الفنان املصــري عمرو واكد في 
الكويت ليقدم ورشــة في فن التمثيل 
فحرصــت على االنضمــام إليها حتى 
أحتفــظ بطاقتــي طازجــة ومتجددة 
على الــدوام، عالوة على إمياني التام 
بدور املعلم، والرجل وصل ملكانة على 
مستوى العالم جتعلني البد أن التفت 
إلى ذلك وأحاول التعلم، والبد لنا من 
االحتكاك الدائم واملستمر حتى نتطور.

كيف تقيم األداء التمثيلي املميز لكل 
املشاركني في »إفراج مشروط«؟

٭ حسب ظني أرى أن األداء التمثيلي 
في هذا العمل قفز عن املستوى املتعارف 
عليه في الســوق، ورغم أن شــريحة 
كبيرة من اجلمهور استغربت املسلسل 
إال أنــه فــي اآلخر يتوقــف األمر عند 
»الذائقــة« التي البــد وان تختلف من 
مشاهد آلخر، ناهيك عن الضغط الواقع 
على املشاهد نتيجة كثرة املسلسالت 
جتعل احلكم على األعمال متعجال بعض 
الشيء، و»إفراج مشروط« من األعمال 
التي يجب ان تشــاهد بتأّن وتسلسل 
وعلى مهل فكل مشهد مت تضفيره مع ما 
قبله وما بعده، ولو طافك مشهد انفرط 
العقــد وتفككت قدرتــك على املتابعة 

واالستمتاع.

في ظنك من يتحمل مشكلة عدم 
وصول فكرة املسلسل للمشاهد؟

٭ إذا كان اجلمهور لم يتابع بشكل جيد 
فأنصحه باملشاهدة مرة أخرى، لكنني 
ال أستطيع أن أتهم أحدا بالتقصير من 
حيث التمثيل أو اإلخراج أو التأليف، 
وإن كان البعض أخذ على العمل كثرة 
مشــاهد »الفــالش باك« التــي أربكت 
البعــض، خاصة أن خاصية »الفالش 
بــاك« لم تأت بشــكل تقليــدي أيضا، 
فالشخصيات التي في املاضي تتخيل 
املستقبل كيف سيكون، وشخصيات 
احلاضر تسترجع املستقبل، وهو أمر 
ليس بجديد على عالم الفن، وسبق أن 
قدمه املمثل براد پيت في فيلم »بابل«، 
ورأيي ان املخرج عيسى ذياب قاد فريق 
عمل كبيرا باحترافية شــديدة وعزف 
معنا سيمفونية رائعة من تطويع أفضل 

أداء ممكن.

هل ترى ان مسلسل »عذراء« جرس 
إنذار للفنانني كي يراجعوا عالقتهم 

بأبنائهم؟
٭ املقصود من املسلسل، كان التركيز 
على طبيعة املهن التي تستلزم قضاء 
وقــت كبير مــن اليوم خــارج املنزل 
واالنشغال عن األبناء، مثل التمريض 
أو األطباء أو مهنة الطيار، لكن اختيار 
دنيا الفــن والفنانني يعتبر ذكاء من 
املؤلف ألنها مهنة جاذبة للجمهور، إذن 
اإلنذار هنا ليس للفنانني فحسب بل 
لكل من يهمل أبناءه متحججا بطبيعة 

عمله.

البعض أخذ على املسلسل بعض األمور 
غير املنطقية مثل ان فنان وفنانة 

لديهما ابنة وليس في البيت خادمة.. 
كيف رأيت ذلك؟

٭ وجهة نظر حتترم ووجيهة للغاية، 
لكن تلك احلدوتة كي تكون محبوكة كان 
والبد أال يكون هناك خادمة في البيت.

البعض انتقد حليتك في العمل ومكياج 
هيفاء حسني واتهموا صناع العمل 

بعدم احلبكة؟
٭ شــاهدت وتابعت كيــف كان األمر 
محط سخرية واستنكار عبر وسائل 
التواصل، وقد عبرت عن اســتغرابي 
للحية في بادئ األمر، لكن املخرج كانت 
له وجهة نظر مختلفة، أما بخصوص 
مكياج هيفاء حسني فاملخرج عمد إلى 

ذلك إلظهار مدى إهمالها في نفسها.

في ظنك هل اقتنعت بنهاية أحداث 
»عذراء«؟

٭ سؤال وجيه، لكنه يجب أن يوجه 
إلى مخرج ومؤلف العمل.

أنت كفنان هل ترى أن املسلسل عكس 
حياة املجتمع الفني؟

٭ ال، ولكن الدراما ليست بالضرورة 
أن تكون شديدة التماهي مع الواقع.

أيهما أقرب إلى قلبك »إفراج مشروط« 
أم »عذراء«؟

٭ االثنان ليس بينهما تقارب أو مقارنة، 
لكن في »إفراج مشــروط« كان هناك 
اســتفزاز لملكاتي كممثــل أكثر، ومن 
الممكــن ان يكــون تداخــل اللهجتين 
البحرينية والكويتية أثر على »عذراء« 
وكأن الجمهور يقول »قدم لي عمال إما 

كويتيا أو بحرينيا«.

ما حلمك في مجال الفن؟
٭ حلمي أن أقدم أعماال جتعلني أمثل 
بلــدي في أجــواء أبعد مــن اخلليجي 
والعربي، وان أشارك في أعمال عاملية، 
والعاملية هنا ليست بالضرورة تعني 

أميركا، لكن قد تعني الصني مثال.

ماذا عن عالقتك باملنتجني الكويتيني؟
٭ عالقة جيــدة كلها احترام ومحبة، 
وكذلك بالنجوم الكبار، والدليل أنني 

عملت مع اجلميع.

ملاذا ال نراك تعمل مع الكبار بشكل 
دائم؟

٭ ألن الكبار هم أصحاب احلق األول 
واألخير في اختيار من يعمل معهم، وقد 
يرون أنه من الالزم إعطاء الفرصة ملن 
جاؤوا بعدي، لكنني قدمت مع العمالق 
عبداحلسني عبدالرضا دور ابنه، وهناك 
سلسلة من األعمال جمعتني بالنجمة 
ســعاد عبداهلل، وكذلك القديرة حياة 

الفهد.

ما األدوار التي ترى من الصعوبة أن 
تقدمها في هذه املرحلة العمرية؟

٭ تعديــت مرحلــة الطالب والشــاب 
املتمــرد داخل األســرة، فحاليــا أقدم 
شــخصية األب الكبير مع االستعانة 

باملكياج.

هل حترص على متابعة جمهورك عبر 
وسائل التواصل؟

بكل تأكيد، ومقتنع متاما أنها الوسيلة 
األقــرب واألكثــر تأثيــرا بــني الفنان 
واجلمهور، لكن املهم أال يتحول الفنان 

إلى »فاشنيستا«.

كيف يتحول الفنان إلى »فاشينستا«؟
عندما يتحول عبر »امليديا« إلى تاجر 
يبيع ويشــتري وتغلــب عليه حمى 

التصوير.

هل انت من النوع الذي يعرض يومياته 
للمتابعني؟

٭ نعم ولكن ليس إلى درجة التفاصيل، 
فكل شيء وله حدود، وأنا عبر صفحتي 
مــن املمكن اســتثمر ٢٠% فقــط منها 
كإعــالن، لكن هناك من يعكس ويقدم 

صفحته كمعلن فقط.

في ظنك ملاذا أصبحت الفنانات 
ينافسن »الفاشنيستات« في كل ما 

يقدمنه؟
٭ ألن هنــاك حالــة مــن االرتبــاك 
وتبــادل األدوار فــي األمــر، فالفنانة 
مكانتهــا تختلــف متامــا عمــا تقدمه 
»الفاشنيستا« التي يغلب على عملها 
النشــاط الترويجــي واإلعالني أكثر، 
لكن الفنانة ترى نفسها األكثر شهرة 

فتنعكس األدوار هنا بينهما.

محمد احلملي صاحب رؤية وحلم.. ووصفه لي بـ »املعلم« أصابني باخلجل ونحن في زمن عزّ فيه الوفاء
احلرب اخلفية في الوسط الفني قدية وإشادة خالد أمني نابعة من وعي وإدراك بالعمل األكاديي والفني

مؤمن مبقولة »سوّ خير وقطه في البحر« حتى لو واجهت جحوداً ال ألتفت إليه وأنا لست مثالياً
األداء في »إفراج مشروط« قفز فوق املتعارف عليه في السوق وأشعر بأنني وصلت ملرحلة من النضج

حالة من االرتباك وتبادل األدوار نعيشها حالياً تسببت في املنافسة بني الفنانات والفاشنيستات!


