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فنـوناجلمعة ٢١ مايو ٢٠٢١

العونان لـ «األنباء»:كالم البالم يسعدني ويشرفني
في الوسط الفني لو طحت انتهى أمرك

حوار - ياسر العيلة

هو فنان استثنائي من دون شك، فوسط كل جيل مير عليك من الفنانني نادرا 
ما جتد واحدا ميلك كل هذا القدر من حسن االرجتال والقدرة على استحضار النكتة 

واجلملة املضحكة، لذلك تبوأ هو دون غيره في نفوس اجلماهير في كل دول اخلليج 
مكانة شديدة اخلصوصية جعلت منه «حصانا أسود» ال يضاهيه أحد في عالم الكوميديا. 
إنه الفنان أحمد العونان الذي التقته «األنباء» خالل بروڤات مســرحية «هلوسة» مع 

النجم طارق العلي، وكان هذا احلوار:

بالسهلة أو البسيطة، فكال العملني 
مع الفنان عبدالناصر درويش، 
أحدهما «عالء الدين» وعرض على 
قناة أبوظبي، وظهرت من خالله 
على اجلمهور اإلماراتي، والعمل 
الثانــي «ياما كان وكان»، ومعي 
كوكبة من النجوم لدرجة أن بعض 
النقد الذي وجه للعمل كان بسبب 

كثرة النجوم املشاركة فيه.

هناك من رأى أن كثرة النجوم في 
«ياما كان وكان» أمر يصلح للمسرح 

وليس للتلفزيون.. ما تعليقك؟
٭ ال أتفق مع هذا القول، األمر كله 
يتلخــص في قصر وقت احللقة 
وبالتالي قصر مدة املشهد الواحد 
مع وجود كثرة من النجوم، وهو 
أمــر لم يرض البعض، لكن أرى 
أن العمل لم يكن سيئا، وسعيد 
باملشــاركة فيه وباملشــاركة في 

«عالء الدين».

الدين» و«ياما كان وكان»  «عالء 
كانا بصحبة عبدالناصر درويش 
وسلطان الفرج، أال ترى أن وجود 
نفس النجوم في عملني أمر سلبي؟
٭ طبيعة شخصية عبدالناصر 
درويش في «عالء الدين» تختلف 
متاما عن العمل اآلخر، حيث جسد 
شــخصية دكتور كان مقيما في 
روســيا، وفي «ياما كان وكان» 
يقدم شخصية «جحا»، وبالتالي 

ماذا لديك مع شركة «فروغي»؟
٭ لدي معها «هلوســة»، وهي 
مسرحية جديدة وجميلة بقيادة 
أخي (بو محمــد) الفنان طارق 
العلي، وتعتبر عودة مسرحية لي 
مع العلي بعد ما يقارب ١٩ عاما، 
لكــن على مســتوى التلفزيون 
والعالقة الشخصية ما استغنى 

عنه.

ما طبيعة دورك في «هلوسة»؟
٭ العرض كلــه قائم على فكرة 
الهلوســة، فمــن الصعب ســرد 
طبيعــة الــدور ملــا يحملــه من 

تداخالت كوميدية.

ما رأيك في فكرة املسرح التلفزيوني 
الذي ظهر تزامنا مع أزمة كورونا؟

٭ الفكرة حلــوة، خاصة عندما 
أصــور مســرحية حاليــا وأجد 
انتشــارها ومدخولها على أكثر 
من تطبيق واحملطات تشتريها، 
كل هــذه أمور جيــدة، وان كان 
حضور اجلمهور للمســرح أمرا 
مختلفا وطعما آخر، وســيعود 
املســرح جلماهيره لكن حتى ال 
نتوقف كان علينا إيجاد حل بديل 

لنتعاطى مع الناس.

كيف ترى مشاركتك في رمضان 
هذا العام؟

٭ كانت مشاركة حلوة وليست 

هنــاك بعــد كبيــر بــني طبيعة 
العملني.

ماذا يعني لك كثرة مشاركاتك في 
األعمال السينمائية؟ وهل يعني لك 
أكثر فنان خليجي قدم  ان تكون 

أفالما سينمائية؟
٭ أنــا أحــب الســينما، وكثرة 
مشــاركاتي تعنــي دليــل جناح 
وقبول لدى اجلمهــور، فاملنتج 
لن يــأت بــي طاملــا ال أحقق له 
النجاح املطلوب خاصة في األفالم، 
بشهادة شركة السينما الكويتية 
التي شاركت فيها املخرج واملنتج 

عبداهللا السلمان أكثر منتج قدمت 
معه أفالما.

كيف استشعرت ڤيديو حسن البالم 
األخير؟ وهل يثني عليك؟

٭ ثقــة وإطراء وكالم يشــرفني 
ويســعدني حقيقة، فعندما أرى 
تقديرا واحتراما من البالم وكذلك 
من طــارق العلي او عبدالرحمن 
العقل وكل تلك األسماء الكبيرة، 
وهم جنوم الصــف األول حاليا 
الذيــن أتشــرف بالوقــوف إلى 
جوارهم، ومهما وصلت لنجومية 

اال أنني ما زلت أتعلم منهم.

الڤيديو في هذا  البالم  ملاذا نشر 
التوقيت؟ هل شعر بأنك تنوي أن 

«تخلع» من «قروب البالم»؟
٭ (ضاحكا).. «ممكن يكون احد 
أخبر حســن بأننــي موجود في 
صالة الترانزيت»، لكن انا متواجد 
مع «قروب البالم» وشاركت معهم 
في حوالــي ثماني مســرحيات، 
والبــالم لم يقصر معــي وانا لم 
أقصر معه ومرتاح مع «القروب» 

واهللا.

ألم يشعر باقي فريق البالم بالغيرة 
بسبب ما قاله عنك؟

٭ بالعكس، كلهم إخوان وغاليني 
ويحترموننــي  ويحبوننــي 

ويتمنون لي اخلير.

لو تسلمت مقاليد األمور في «قروب 
البالم» من أول شخص ستوقع عليه 

عقوبة؟
٭ (ضاحكا).. عبدالعزيز النصار، 
فسأجبره على ممارسة «الدايت»، 
وكما ذكرت لك انا أحبهم واعتبرهم 
إخواني، واالنسان ال يبقى له إال 
احلب في القلوب، فكما رأينا رحيل 
زميلنا مشاري البالم، رحمه اهللا، 
فوجئنا بكمية حب عجيبة له من 

اجلمهور اخلليجي كله.

أال تشعر بالقلق من أن يأتي عليك يوم 
يبتعد عنك املنتجون وال جتد عمال 
كما يحدث مع الكثير من الفنانني؟

٭ لو حدث هذا اهللا ال يقدر وفقدت 
بريقي سأجته لإلنتاج حتى لو لم 

أشارك في العمل كممثل.

دهاليز  يخشى  العونان  يقولون 
ومخاطر اإلنتاج.. صحيح؟

٭ ال، لكننــي أقــول طاملــا آخــذ 
األجر الــذي أريده مع النجومية 
والتقدير، خاصة انني مع أقوى 
قروب في اخلليــج، فلماذا أقحم 
نفسي في مشاكل اإلنتاج، ويأتيك 
شخص يقول «العونان يخاف من 
االنتاج»، انــا ما أخاف ولكن مو 

مجبر أشارك فالنا او أشارك أي 
أحد.. ليش أشارك؟

كم مضى على وجودك في الوسط 
الفني؟

٭ ما يقارب الثالثني عاما.

هل للوسط الفني أمان؟
٭ صراحــة ال، فمــن املمكن في 
أية حلظة أن تطيح أو يطاح بك 
وعندها انتهى أمرك، حتى السؤال 
قليل مــن الزمــالء الــذي يبادر 
بالســؤال، لكن اجلمهور العادي 
، والنعم فــي كل اجلماهير  وفــيٌّ
وان كان اجلمهور السعودي ميثل 

بالنسبة لي السند والعون.

نالت استحسانك  التي  ما األعمال 
في رمضان؟

٭ املسلسل املصري «الطاووس» 
جلمــال ســليمان كان مميــزا، 
واملسلسل السوري «على صفيح 
ساخن»، وهناك مسلسل سوري 
مميز ألمين زيدان، وكذلك مسلسل 
«موسى» حملمد رمضان وان كان 
لم يحقق الطفرة والنجاح الذي 
حققه مسلسله «البرنس»، ومتيز 
البــالم في «مارغريــت» وإن كنا 
تعودنا على أم ســوزان القديرة 
حياة الفهــد في األعمال التراثية 
املميزة أكثر، مثل اعمالها القدمية 

الداية والفرية وغيرهما.

ً خالل بروڤات «هلوسة» مع طارق العلي بعد غياب ١٩ عاما

العونان والبالم يتوسطان «قروب البالم»

سعيد بأعمالي السينمائية وأم سوزان مميزة في «التراثي» 
سأجبر النصار على «الدايت» وجنوم «القروب» يحبونني 

سعدت باملشاركة في «ياما كان وكان» و«عالء الدين»
ال أخاف من اإلنتاج ولست مجبرًا على مشاركة أحد!

م اهللا أجرك أحمد جوهر.. عظَّ

هنا الزاهد تخترق قوانني الطيران

أحمد فلوكس: ال أعرف شيئًا عنه!

تقدم «فنــون األنباء» 
أحر التعازي واملواساة إلى 
الفنان القدير أحمد جوهر 
لوفاة شــقيقته ســميرة، 
ســائلني املولــى عز وجل 
أن يتغمد الفقيدة بواسع 
رحمته ويدخلها فســيح 
جناته ويلهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
إليــه  (إنــا هللا وإنــا 

راجعون)

القاهرة - خلود أبواملجد

تعرضــت الفنانــة هنــا 
الزاهد النتقادات في وسائل 
اإلعالم املصرية من مقدم أحد 
برامج «التوك شو» اليومية، 
الذي انتقدها بأنها اخترقت 
الطيران بتصويرها  قوانني 
فــي قمــرة قيــادة إحــدى 
الطائرات، وأنها تسير على 
خطى الفنان محمد رمضان 
في أزمته األخيرة مع الطيار 

الراحل أشرف أبواليسر.
ولكن هنــا حرصت على 
الرد بعد الهجوم الكبير الذي 
تعرضت له إثر نشــر صور 
لها إلــى جوار طيــار داخل 
قمرة طائرة خاصة، ونشرت 
عبــر خاصية «ســتوري»، 
على حســابها الرسمي على 
«انســتغرام»، صــورة لهــا 
وكتبت عليها: «للتوضيح.. 
الناس اللي بتقول بتتصورا 
الكابينة.. الطائرة  إزاي في 
ملهاش كابينــة أصال وفيه 
واحــد قاعــد جنــب الطيار 
التنزاني.. وفي تنزانيا مفيش 

حد ومش ممنوع تقعد جنب 
الطيار».

وكانت الفنانة هنا الزاهد 

واقعة الفنان محمد رمضان 
مــع الطيــار الراحل أشــرف 
أبواليسر الذي سمح لرمضان 

قد نشرت صورة لها من داخل 
كابينة قيادة بإحدى الطائرات 
اخلاصة لتعيــد إلى األذهان 

بالتقاط الصور داخل كابينة 
القيــادة ومت فصله من عمله 

بسبب هذه الواقعة.

القاهرة - محمد صالح

بعد انتشار أخبار تفيد بحبسه أسبوعا 
مع الشغل وكفالة ٢٠٠ جنيه إليقاف التنفيذ 
مع إلزامــه باملصروفات اجلنائية في اتهامه 
بإساءة استعمال هاتف احملمول وسب وقذف 
رجل أعمال، حرص الفنان أحمد فلوكس على 
اخلروج للرد على هذه األخبار، وذلك من خالل 
نشــر صورة له عبر حسابه الشخصي على 
«إنستغرام»، وعلق عليها: «خبر غير صحيح 

وماعرفش عنه حاجة.. أنا بخير.. شكرا».
وكانــت محكمــة جنــح شــمال اجليــزة 
اإلبتدائيــة فــي مصــر قــد أصــدرت، حكما 
بحبس أحمد فلوكس أســبوعا مع الشــغل، 
ودفع كفالة ٢٠٠ جنيه إليقاف تنفيذ احلكم، 

وإلزامــه باملصروفات اجلنائية فــي اتهامه 
بإساءة استعمال هاتفه احملمول وسب وقذف 

رجل أعمال.
وتقــدم محامي احد رجال االعمال، ببالغ 
ضد فلوكس يتهم فيه الفنان الشاب بالتسبب 
في إزعاجه عمدا عن طريق إساءة استعمال 
التكنولوجيا وســب وقذف املجني عليه عن 
طريــق هاتفه. وذكر الدفاع أن الواقعة بدأت 
بقيام أحمد فاروق توفيق صالح، وشــهرته 
أحمد فلوكس، بإرسال رسائل قذف للمجني 
عليه عن طريق «واتســاب» وبالتقدم ببالغ 
ملباحث اإلنترنت التي فحصت الهاتف اخلاص 
باملجني عليه تبني حقيقة البالغ وبإرســال 
الشكوى لنيابة العجوزة وفقا الختصاصها 

قررت إحالة القضية للمحاكمة.

«ماكو فلوس» أشهر عبارة في «اإلعالم»!
مفرح الشمري

علــى الرغم مــن الوعــود الكثيرة على 
صرف مكافآت برامــج االذاعة والتلفزيون 
إال أن تلــك الوعــود لم تتحقــق حتى هذه 
اللحظة خصوصا ان معاناة املكافآت بدأت 
منذ شهور واستمرت حتى يومنا هذا، لدرجة 
ان هناك مستحقني لم يتسلموا مكافآتهم منذ 
سنة تقريبا، وهؤالء املستحقون ال يعرفون 
ســببا حقيقيا لعدم الصرف بعدما اجنزوا 
برامجهــم على أكمل وجه خصوصا ان تلك 
املكافآت أصبحت جزءا من الدخل الشهري 
ألرباب األســر، ولذلك مــن غير املنطقي أن 
تتأخر حتى هذا الوقت في ظل هذه الظروف 
االستثنائية واحلياة املعيشية التي تتطلب 

مصاريف أكثر.
والذي زاد الطني بلة، عدم تسليم بعض 
الفنانني واملطربني أجور اســتضافاتهم في 
برامــج التلفزيون التي أجريت من شــهور 
وحتــى يومنا هذا لم تصــرف هذه األجور 
بحجة انه «ماكو فلوس» او أن املراقبني املاليني 

في الوزارة لم يوقعوا على كتب الصرف.
وما يستغربه بعض الفنانني واملطربني 
وبعض العاملني في الوزارة الذين لم يتسلموا 
مكافآت برامجهم هو انهــم عند مراجعتهم 
حملاســبة البرامــج يخبرونهم بــأن «ماكو 
فلوس» ومن ثم تقوم الوزارة باســتحداث 
برامج تلفزيونية مباشــرة بتقنيات عالية 
املســتوى واجلودة وبتكلفــة مالية عالية، 
االمر الذي يجعلهم يتساءلون «من اين جاءت 
فلــوس هذه البرامج» وهــم يبلغوننا بأنه 
«ماكو فلوس» حتى اصبحت اشــهر عبارة 

في وزارة االعالم!
لهــذا، نأمل مــن وزير اإلعــالم والثقافة 
ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري ووكيلة الــوزارة منيرة الهويدي، 
إعطاء أوامرهما للجهات املختصة في وزارة 
االعالم بسرعة صرف اجور الفنانني واملطربني 
ومكافآت البرامج ملســتحقيها حتى ال تكبر 
معاناتهم في ظل الظروف االستثنائية التي 

تعيشها البالد بسبب جائحة كورونا..
فهل من مجيب؟!


