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تحت الضوء

النقابة زعالنة و«كالكيت» عتبانة
واحتدمت حرب «اإلخوة»
وسام كنعان
م �ج� ّ�ددًا ،اشتعلت ال�ح��رب السورية
اللبنانية على جبهة ال��درام��ا .هذه
امل� � � ّ�رة ل �ي��س ب �س �ب��ب امل� �خ ��رج س�ي��ف
ال � ��دي � ��ن ال �س �ب �ي �ع ��ي وم �ش ��اك �س ��ات ��ه
وتصريحاته عن مشكالت الدراما
اللبنانية (األخ�ب��ار ،)2012/10/10
بل بسبب «كالكيت» (إياد النجار)،
الشركة الوحيدة التي باتت تنتج
أع�م��ال�ه��ا خ ��ارج س��وري��ا ،وم��ا زال��ت
تعتمد بشكل أساسي على املواهب
ّ
وال�خ�ب��رات ال�س��وري��ة .لكن ي�ب��دو أن
«ك�ل�اك �ي��ت» ت�خ�ط��ئ ب �ح��ق امل�م�ث�ل�ين
اللبنانيني ال��ذي��ن ل��م تعد ت��رق لهم
ط ��ر ّي� �ق ��ة ت� �ع ��اط ��ي ال� �ش ��رك ��ة م �ع �ه��م،
فشنوا عليها حربًا على فايسبوك
س��رع��ان م��ا وص �ل��ت أص��داؤه��ا إل��ى
«ن�ق��اب��ة ال�ف�ن��ان�ين امل�ح�ت��رف�ين» التي
أص� ��درت ب �ي��ان ت�ن��دي��د ،م��ن دون أن
تحاول العودة إلى املنتج أو التأكد
من حيثيات القصة.
م� �ن ��ذ ب� ��داي� ��ة ال �ت �ح �ض �ي��ر مل�س�ل�س��ل
«اإلخ � ��وة» (األخ �ب��ار ّ،)2014/2/11
توالت األخبار عن تعثره على أكثر
م ��ن ص �ع �ي��د واس� �ت� �ب ��دال م�خ��رج�ين
ع ��دي ��دي ��ن ،ب � ��دءًا م ��ن رام � ��ي ح �ن��ا ثم
الليث حجو ث��م ع� ّ�م��ار العاني ،قبل
أن ي�س�ت�ق� ّ�ر ال �ق ��رار ع �ل��ى امل �خ� َ
�رج نْ�ْي�
س� �ي ��ف ال� ��دي� ��ن ال �س �ب �ي �ع��ي وس �ي��ف
الشيخ نجيب .املسلسل وقع أيضًا
في مآزق عدة لجهة اختيار مواقع
ً
التصوير التي ّ
تبدلت مرارًا ،فضال
ع � ��ن أع � � � ��داد ال �ف �ن �ي�ي�ن وامل� �خ ��رج�ي�ن
املنفذين الكبيرة التي استقدمتها
الشركة ،والفوضى التي ّ
تعم أماكن
ّ
ال�ت �ص��وي��ر .ل�ك��ن ك��ل ذل ��ك ظ ��ل تحت
س �ي �ط��رة ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ل��م ت�ت��وق��ف
عن التصوير ،وأبرمت اتفاقات مع

محطتي «أبوظبي» و cbcاملصرية،
على أن يبدأ عرض الجزء األول من
ال �ع �م��ل ( 50ح �ل �ق��ة) ف��ي  20ن�ي�س��ان
(أب� ��ري� ��ل) امل �ق �ب��ل .ع �ل��ى أن ي�ت��وق��ف
ال� �ت� �ص � َ�وي ��ر خ �ل��ال ف� �ت ��رة ال� �ع ��رض،
وي�س�ت��أن��ف ب�ع��ده��ا ت�ص��وي��ر ال�ج��زء
الثاني ال��ذي يلعب بطولته كل من
تيم ح�س��ن ،وب��اس��ل خ�ي��اط ،وقيس
ال �ش �ي��خ ن �ج �ي��ب ،وم �ح �م ��ود ن �ص��ر،
وع �ب��د ال� �ه ��ادي ال �ص �ب��اغ (األخ �ب ��ار
 .)2014/2/1ل �ك��ن ال� �خ�ل�اف ��ات م��ع
امل�م�ث�ل�ين ال�ل�ب�ن��ان�ين ب�ل�غ��ت ذروت �ه��ا
عندما كتب املمثل اللبناني أليكو
داوود على صفحته الفايسبوكية:
«كالكيت ــ الحلقة األخيرة ــ املشهد
األخ�ي��ر ـ�ـ اللقطة األخ�ي��رة .وإن شاء
س �ل �س��ل األخ � �ي ��ر« .اإلخ� � ��وة»
ال �ل��ه امل � ّ
شبعنا قلة أخالق فنية» .أتبع ذلك
ّ
ب�ت�ع�ل�ي��ق أش� � ّ�د ق �س��وة ك �ت��ب ف �ي��ه أن
امل�س�ل�س��ل «ف �ش��ل ودج� ��ل وم �ح��اول��ة
ّ
ف�ن�ي��ة ال ت��رت�ق��ي ب ��األخ�ل�اق» .إال أن
داوود الذ ب��ال�ص�م��ت ع�ن��دم��ا سأله
ب� �ع ��ض أص� ��دق� ��ائ� ��ه االف� �ت ��راض� �ي�ي�ن
ع� ��ن س �ب ��ب ق� �ب ��ول ب ��اق ��ي ال �ف �ن��ان�ين
ال �ل �ب �ن ��ان �ي�ي�ن ال� �ت� �ص ��وي ��ر م � ��ع ه ��ذه
ال �ش��رك��ة ف ��ي أع� �م ��ال س��اب �ق��ة ،وف��ي
ّ
يضم نجومًا
عملهم الحالي ال��ذي
كبارًا ،أمثال عبد املجيد املجذوب،
ورف�ي��ق علي أح�م��د ،وك��ارم��ن لبس،
ونادين الراسي.
ال�ق�ض�ي��ة ل��م ت �ق��ف ع �ن��د ه ��ذا ال �ح� ّ�د،
ب ��ل وص �ل��ت إل� ��ى «ن �ق��اب��ة ال�ف�ن��ان�ين
لبنان» التي وج��دت
املحترفني ف��ي ً
ّ
لتسجل
في املشكلة فرصة مواتية
ّ
تحركًا ما في موسم سباتها املطلق.
هكذا ،أصدرت بيانًا على مبدأ املثل
الشعبي القائل «ال يموت الذئب وال
يفنى الغنم»ّ ،
سجلت فيه موقفًا من
دون أن تذكر اس��م الشركة املنتجة

ب�ش�ك��ل ص��ري��ح .وج� ��اء ف��ي ال �ب �ي��ان:
«تأسف النقابة أن يكون أداء إحدى
ال �ش ��رك ��ات ال �ع��رب �ي��ة امل �ن �ت �ج��ة ال�ت��ي
تنفذ عملها حاليًا خارج لبنان غير
احترافي .بمعنى أن ّ
يتم االتفاق مع
ُ
املمثل على األم��ور امل��ادي��ة وي��رس��ل
ل��ه ال�ن��ص ع�ب��ر ال�ب��ري��د اإلل�ك�ت��رون��ي
ُ
ويّطلب منه تجهيز نفسه ،على أن
ُيبلغ بموعد التصوير الحقًا .وبعد
شهرين يأتيه الجواب :تم استبدالك
ب �م �م �ث��ل آخ � ��ر م �ن ��ذ ش � �ه� ��ر» .وخ �ت��م
ُ
البيان باألسف ذاته الذي افتتح به:
ً
«فعال نأسف لهذا التعاطي الذي ال
يمت إلى االحترافية واالحترام بأي
صلة».
على الضفة املقابلةّ ،
صرح مجلس
إدارة ش��رك��ة «ك�لاك�ي��ت» ف��ي حديث
ّ
لـ«األخبار» بأن املوضوع محصور
ب��امل �م �ث �ل��ة ن �ه �ل��ة داوود وزوج� �ه ��ا
املمثل أليكو داوود اللذين اختلفا
م��ع ال�ش��رك��ة ،بعدما رف�ض��ت األول��ى
ال� ��دور امل�س�ن��د إل�ي�ه��ا وط�ل�ب��ت آخ��ر.
ّ
وأض ��اف امل�ص��در م��ن «ك�لاك�ي��ت» أن
«املخرج لم يقتنع بخيار نهلة ،ما

شن الممثل أليكو داوود
ّ
حربًا على شركة «كالكيت»
المنتجة للعمل
أدى إل��ى انسحابها من العمل ،من
دون أن ت �ع �ي��د س �ل �ف��ة األج � ��ر ال �ت��ي
قبضتها» .وفي ما يتعلق بالخالف
م � � ��ع أل� � �ي� � �ك � � ّ�و داوود ،أوض� � �ح � ��ت
«ك�ل�اك �ي��ت» أن� ��ه «ك� ��ان ع �ل��ى خلفية
التنسيق ب�ين «اإلخ � ��وة» ومشاهد
ّ
يصورها في مسلسل آخر لصالح
قناة  ،mbcوهذا األمر ال يحصل في

امل�س�ل�س�لات ال�ط��وي�ل��ة ألن�ن��ا ن�ص� ّ�ور
 100ح�ل�ق��ة ول �ي��س خ�م��اس�ي��ة .أك�ب��ر
دل �ي��ل ع �ل��ى ك�لام �ن��ا أن �ن��ا ن�ع�م��ل مع
أهم املمثلني اللبنانيني ،ولم ينزعج
ّ
أح��د م��ن ش��يء وبإمكانكم التأكد».
وأبدت الشركة السورية عتبها على
بيان «نقابة الفنانني املحترفني»،
متمنية منها «م�ح��اول��ة ال�ت��واص��ل
ّ
وتقصي الحقائق والسماع
معها
ّ
من الطرفني في املرات املقبلة» .لكن
م ��اذا ع��ن ب��اق��ي امل�ش��اك��ل واس�ت�ب��دال
امل� � �خ � ��رج �ي��ن وع � ��رق� � �ل � ��ة ال� �ت� �ص ��وي ��ر
ب �س �ب��ب االخ� �ت� �ي ��ار ال� �خ ��اط ��ئ؟ ي � ّ
�رد
ّ
مجلس اإلدارة بأنه :جرى استبدال
امل� �خ ��رج�ي�ن ب � �ن� � ً
�اء ع �ل ��ى امل �ع �ط �ي��ات
الفنية للعمل ،ومسلتزماته التي

ف��رض��ت علينا م�ي��زان�ي��ات وظ��روف��ًا
إن �ت��اج �ي��ة ض �خ �م��ة ،ب ��ال� �ت ��وازي م��ع
أه �م �ي��ة امل � �ش� ��روع .وب��ال �ن �س �ب��ة إل��ى
م ��واق ��ع ال �ت �ص ��وي ��ر ،ف �ت �ل��ك م �ش��اك��ل
ص � �غ � �ي ��رة ت� �ح� �ص ��ل ف � ��ي أي ع �م ��ل،
خ � �ص ��وص ��ًا أن � �ن � ��ا ن� � �ص � � ّ�ور ل �ل �م��رة
األول��ى في أبوظبي ،ومن الطبيعي
أن ت�ع�ت��رض�ن��ا ه ��ذه ال �ع �ق �ب��ات» .من
ّ
جانب آخ��ر ،تجزم الشركة ب��أن «20
ن�ي�س��ان (أب ��ري ��ل) ه��و م��وع��د ع��رض
الجزء األول من العمل على أكثر من
محطة عربية من بينها «أبو ظبي»
و cbcاملصرية».
«اإلخ� ��وة» ب��دءًا م��ن  20نيسان (أب��ري��ل)
على «أبو ظبي» و cbcاملصرية»

