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على الشاشة
"مطلوبني" كوميديا هادفة تحمل رسالة إنسان ّية
نبال عرقجي :وي ٌل ملجتمع جاحد ينسى كباره
نبال عرقجي ( )1975كاتبة ومخرجة وممثلة .امضت  25عاما يف باريس ونالت
اجازة يف التواصل من جامعة السوربون ،ثم املاجستري يف االعالن من جامعة ليل.
منذ فيلمها االول "قصة ثواين" ( 2012ـ كتابتها واخراج الرا سابا) ،انحازت اىل
القضايا واملواضيع االجتامعية والقصص الواقعية

دعد رزق وجورج بوخليل وسهام حداد وجورج دياب يف مشهد من "مطلوبني".

هناك دوما رسالة ما بني طيات كل عمل تقدّمه
نبال عرقجي" .قصة ثواين" تناول املحظورات
االجتامعية وقساوة الوجود .ثم فيلم "يال
عقبالكن" ( 2014ـــ كتابتها واخراج اييل خليفة)
الذي رصد يف قالب كوميدي معاناة رشيحة من
النساء ينتمني اىل الطبقة الوسطى ،ونظرة املجتمع
اليهن بعدما ّ
تخطني العمر املفرتض للزواج بحسب
رؤية هذا املجتمع وتقاليده .اتبعت عرقجي هذا
الرشيط بثان حمل عنوان "يال عقبالكن شباب"
( 2016ـــ كتابتها واخراج شادي حنا) الذي اتجه
اىل قضايا الرجال والقيود والتسويات التي يفرضها
الزواج والعالقات العاطفية.
ضمن املنطق نفسه الذي ينهل من قصص واقعية
من املجتمع ،عادت نبال عرقجي هذه املرة بفيلم
يحمل توقيعها كتابة واخراجا" .مطلوبني" الذي
طرح يف الصاالت اللبنانية ،يالمس معاناة صامتة

ق ّلام تطرقت اليها الشاشة الكبرية يف لبنان .انها
معاناة الكبار يف السن املرتوكني يف دور العجزة،
ال يرون اوالدهم اال يف املناسبات ،ان كانوا
محظوظني .طرقت عرقجي هذا الباب ،بعدما
شعرت بدنو الشيخوخة من ذويها ومحيطها.
صحيح ان املوضوع مأساوي يف مكان معني ،اال ان
عرقجي تقدمه يف قالب كوميدي ظريف ،وتح ّمله
رسالة ووصية :ايها الشباب اهتموا بكباركم.
يف اختصار انه فيلم اجتامعي واقعي هادف.
هكذا ،ميكن اختصار معظم مسار عرقجي الفني.
يرصد "مطلوبني" يوميات اربعة مسنني (متثيل
دعد رزق وجورج بوخليل وسهام حداد وجورج
دياب) يف دار للعجزة تديره امرأة قاسية (عايدة
صربا يف احد اطرف ادوارها الكوميدية) .لكل
واحد من هؤالء قصة حزينة كانت وراء ايداعه
يف هذه الدار .بضعهم تخىل عنه اوالده ،واخرون

رحل رشيكهم ووجدوا انفسهم وحيدين .اال ان
االمور تنقلب حني تتلقى احدى املسنات (سهام
حداد) رسالة بعيدة من القرية ،مفادها ان رشكة
عقارية ستنقل رفات زوجها من تحت الشجرة
التي اوىص بدفنه تحتها ،لتبني فوقه مرشوعها
االستثامري .هنا ،تقرر "عصابة االربعة" االنطالق
يف مغامرة ملؤها الكوميديا واملواقف الطريفة،
مبساعدة املمرض (بيار رباط) ،يف محاولة ملنع
الرشكة من االقدام عىل هذه الخطوة .يف رحلتهم
تلك ،سيمرون مبختلف املواقف االجتامعية
ويلتقون بنامذج انسانية متنوعة ،ويصبحون
"مطلوبني" للعدالة.
اىل جانب االداء العفوي والطبيعي الذي قدمه
االبطال الرئيسيون ،ارشكت عرقجي نجوما
معروفني يف التمثيل واالعالم ،فح ّلوا ضيوف رشف
عىل الفيلم :سيناريو نبال عرقجي ،تصوير راشيل
نوجا ،مونتاج شريين دبس ،انتاج Dream Box
 Productionsونبال عرقجي.
التعاضد بني هؤالء املسنني ،التفاوت املرعب بني
زمنهم والزمن الحايل بثورته الرقمية والتكنولوجية،
املعاملة السيئة التي يالقيها هؤالء يف ما يفرتض
تسميته "بيت الراحة" او "دار املسنني" ،وليس
"مأوى العجزة" (!) ّ
تخل االبناء عن اهلهم حاملا
يصبحون عاجزين ،وانانية االوالد ...كلها مواضيع
يطرحها الفيلم لكن باسلوب كوميدي كام عودتنا
نبال عرقجي.
"االمن العام" التقت املخرجة واملمثلة اللبنانية
للحديث عن فيلمها الحايل ومشاريعها الجديدة.
■ من اين جاءتك فكرة فيلم "مطلوبني"؟
□ لطاملا رغبت يف انجاز فيلم عن الشيخوخة،
خصوصا وان ال اعامل فنية قاربت هذا املوضوع
سابقا .لذا ،ارتأيت ان انقل واقع هؤالء عىل
الشاشة الكبرية ،ورمبا هذا عائد ايضا اىل انني اكرب
يف السن ،واهيل كذلك .لذا ،رصت اشعر بهذه
القضية اكرث مبا انها صارت لصيقة بيوميايت وحيايت.
حني قصدت دور العجزة يف لبنان ،رايت فعال
كوراث ،وكيف ان هؤالء الكبار مهملون وال احد

يسأل عنهم ،او يهتم بهم ،خصوصا اوالدهم .لذا،
ارتأيت ان من الرضوري فتح هذا امللف.
■ عىل اي اساس اخرتت ابطال الفيلم دعد رزق
وجورج بوخليل وسهام حداد وجورج دياب،
خصوصا وانهم غري محرتفني باستثناء طبعا
جورج دياب؟
□ بالنسبة اىل اختيار املمثلني ،ال بد من االخذ
يف االعتبار ان ليس لدينا عدد كبري من املمثلني
يف هذه السن .اجرينا اختبارات للعديد من
الناس ،وكان هؤالء االربعة االفضل .مع العلم
ان دعد رزق ممثلة شاركت قبال يف فيلم "يال
عقبالكن شباب" ،وسهام حداد ايضا م ّثلت يف
فيلم "سكر بنات" (اخراج نادين لبيك ـ .)2007
الوحيد التي مل مي ّثل سابقا ومل يقف امام كامريا
هو جورج بوخليل .واعتقد انه قدّم دورا ال يقل
احرتافا عن زمالئه.
■ هل وجدت صعوبة يف ادارة ممثلني هواة اذا
جاز التعبري؟
□ الصعوبة االكرب التي واجهتها هي عمر هؤالء
املمثلني .فليس سهال يف عمرنا نحن ان نحفظ
النص والدور ،فكيف باالحرى بالنسبة اليهم؟
وقد اجرينا متارين طوال شهر ونصف شهر قبل
التصوير يك يجيدوا النص والدور.
■ امللفت يف العمل مشاركة نجوم يف التمثيل
واالعالم والفن كعايدة صربا وبيار رباط وبديع
ابوشقرا وطوين بارود ومرييام كلينك ووسام صليبا
وغريهم .ما الهدف من اختيار كل هذا العدد من
الوجوه املعروفة؟
 كرثة النجوم والوجوه املعروفة يف الفيلم تعوداىل رغبتنا يف استقطاب املشاهد ،خصوصا وان
املمثلني الرئيسيني يف الفيلم ليسوا معروفني.
فحاولنا تعويض هذا االمر .باستثناء عايدة صربا
وبيار رباط ،فان باقي النجوم يف الفيلم يح ّلون
كضيوف رشف ال اكرث.
■ كيف تصف نبال فيلمها "مطلوبني" وما هي
الرسالة التي تريد ايصالها اىل املشاهد؟
□ "مطلوبني" هو فيلم انساين يف الدرجة
االوىل يحمل رسالة اساسية هي :ايها الشباب،
اهتموا باهلكم النكم ستشيخون انتم ايضا

نقطة على السطر

هل للفن "رسالة"؟
انه نقاش عابر لتاريخ االدب والفن ،ومالزم له .هل للفن وظيفة؟ وما هي وظيفة االبداع
بشكل عام؟ ما هو دور االدب؟ هذه املسألة خصها الفيلسوف والكاتب الفرنيس جان
بول سارتر مبجموعة نصوص نظرية نرشت تباعا ،اواسط الخمسينات ،يف مجلته "االزمنة
الحديثة" ،قبل ان تجمع الحقا يف كتاب شهري ما يزال مرجعيا وراهنا ،تحت عنوان "ما
هو االدب؟".
طبعا سارتر من انصار االدب امللتزم ،اجاب عن اسئلة ثالثة :ما هي الكتابة؟ ملاذا نكتب؟
ملن تكتب؟ "ان تكتب معناه ان تكشف .ان تكشف العامل .ال يجوز لنا ان نجهل العامل،
كام ال يجوز لنا ان نجهل القانون" .واطلق الفيلسوف الوجودي مقولته الشهرية" :نكتب
ليك نكون اساسيني بالنسبة اىل العامل".
طبعا عرف التاريخ الثقايف مدارس وتيارات مختلفة آمنت بأن الفن ال قيمة له ان مل
يكن حامال قضية ،او رسالة .يف االدب ،من رواية وشعر وقصة ،واملرسح والفن التشكييل
والغناء والسينام طبعا .السينام منذ والدتها لعبت دورا يف تعبئة الجامهري وقولبة وعيهم.
ورأى فيها القادة الكبار مطلع القرن العرشين سالحا جامهرييا لخدمة هذا املرشوع
االيديولوجي او ذاك .الحالة القصوى لهذا املنحى الذي يقول بالتزام املبدعني ،جسدتها
مدرسة "الواقعية االشرتاكية" ،وكان وجهها السلبي "الجدانوفية" التي نعطيها اليوم كمثل
كاريكاتوري ،وقد وصلت اىل حد ادانة وتخوين كل فن يلهي الجامهري  ،وال يحمل الوعي
اىل الناس ،وال يعكس "هموم الطبقة العاملة وقضاياها" .هذا ال مينع ان املدرسة الواقعية
انجبت ،اىل جانب الربوباغاندا املوجهة ،عباقرة مثل املعلم الرويس رسغاي ايزنشتاين احد
اباء الفن السابع ،واملرسحي االملاين برتولد بريخت .هذا االخريّ ،
نظر للمرسح التعليمي
التوعوي ،االمر الذي مل مينعه من ترك اعامل خالدة ما زالت ُت َد ّرس ،وتقدم عىل مسارح
العامل ،اىل يومنا هذا.
يف املقابل ،هناك املبدعون واملنظرون والنقاد الذين رفضوا توريط االبداع يف اي هم او
قضية ،خارجة عن قضيته الداخلية التي هي الرؤيا والوحي واالسلوب واملشاغل الجاملية.
ذات يوم طرح احد الصحافيني سؤاال عىل السيناميئ الربيطاين العمالق الفرد هيتشكوك:
ما هي الرسالة التي ينطوي عليه فيلمك الجديد؟ فاجابه صاحب "سايكو" بسخريته
االنكليزية الباردة" :رسالة؟ انا ال احمل رسائل .اذا كنت تنتظر رسالة ،عليك ان تتوجه اىل
ساعي الربيد".
وقد عرف تاريخ االدب مدرسة شهرية هي "الربناسية" (نسبة اىل جبل الربناس Parnasse
يف اليونان وكان يف االسطورة جبل ابولون الذي ترتاده ملهامت الشعراء) .هذه الحركة،
يف باريس النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،كانت تقول بـ"الفن للفن" ،وكان روادها
من الشعراء يؤمنون بـ"النحت الواعي" ،اي االشتغال الدؤوب عىل هالم اللغة الستخراج
املعنى يف قوالب متقنة .الجامل هدفها االول واالخري .وخرج من رحم هذه الحركة شعراء
كبار مثل شارل بودلري وبول فرالن وحتى ارتور رامبو...
اليوم يف لبنان ،والعامل العريب ،يخيل الينا ان املسألة صارت من املايض ،صالحة ملتاحف
الثقافة ومناهج الجامعات .لكن النقاش مستمر باشكال اكرث تعيدا .يكفي ان نراقب
الحملة االنتقادية التي تعرضت لها نيبال عرقجي بسبب فيلمها الكوميدي "مطلوبني"
الذي يلفت نظر اىل موقع املسنني يف املجتمع ،ورضورة اعطائهم الصدارة وايالئهم كل
اشكال االهتامم والعناية والتقدير واالحرتام التي يستحقونها .وكان رد املدافعني عن
الفيلم اننا لسنا يف مجتمعات متطورة مستقرة نامية غنية حققت كل اهدافها ،لنتفرغ
ملتعة الفن للفن ،بل نعيش عىل حافة بركان دائم .ال يستطيع الفن ،اخالقيا ،ان يتعامى
عن اوجاع الناس وهمومها وقضاياها.
يحق للفن ـ بل من واجبه احيانا ـ ان يكون هادفا ،امنا برشط واحد :ان يبقى فنا.
سمير مراد
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يوما ما .اذا نحن مل نهتم باهلنا ،فاالكيد ان
اوالدنا لن يهتموا بنا .هذا الفيلم يتحدث عن
الحب والتضامن والتعاضد والتكافل بني افراد
املجتمع ،ويرصد كيف يصري هؤالء الكبار يف
السن عائلة بالنسبة اىل بعضهم بعضا بسبب
اهامل عائلتهم لهم.
■ يف رايك ،هل تختلف ظروف هذه الرشيحة
العمرية يف لبنان عن حالها يف دول اخرى؟
□ معاناة هذه الفئة العمرية واحدة .يف النهاية
هؤالء الكبار يحتاجون فقط اىل وجود انسان
يحن عليهم .حتى لو ا ّمنت لهم كل وسائل الراحة
والرفاه يف دار العجزة ،اذا مل يكن هناك شخص
يحيك معهم ويهتم بهم ،سيظلون يشعرون
بالوحدة واملرارة .ليس املكان الذي يعيشون فيه
ما يهم ،بل واقع انهم ال يرون اوالدهم .وهذا اهم
يشء بالنسبة اليهم .وقد شاهدت العديد من
الريبورتاجات عن دور العجزة يف فرنسا ،والحظت
ان وضع هؤالء ليس احسن حاال من لبنان .اضف
اىل ذلك ان املعاملة داخل الدار نفسها كانت سيئة
لجهة االهتامم بنظافتهم وطعامهم.
■ هناك نبال املمثلة ،ونبال الكاتبة ،ونبال
املخرجة ،اين تجدين نفسك اكرث؟
□ اذا كنت مجربة عىل االختيار ،ساختار الكتابة،
فانا اعشقها .يف خصوص التمثيل ،انخرط فيه عندما
يعجبني الدور واشعر انه يستفزين ويتحداين،
لكنني ال اعترب نفيس ممثلة .بالنسبة اىل االخراج،
فهذا اول فيلم اكون انا مخرجته ،وكانت تلك
تجربة جميلة ،رغم انني واكبت عملية االخراج
عن كثب يف افالمي السابقة ،وكانت االمور تجري
بتنسيق قريب بيني وبني املخرج.
■ فيلمك يش ّكل رمبا خروجا عن القاعدة التي
سادت االفالم اللبنانية يف العقود االخرية اذ
خ ّيمت عليها تيمة الحرب .ملاذا مل تنجزي فيلام
عن الحرب؟
□ الن هذا املوضوع اجهله فعال .عشت  25عاما
يف باريس ،ومل اعايش الحرب ابدا .اشعر انني اذا
اردت ان اكتب عن لبنان وبريوت خالل الحرب ،او
ان اروي ما الذي حدث ،يجب ان اكون عايشت
هذه املرحلة .اضف اىل ذلك ان الناس ضجرت
فعال من هذا املوضوع ،وهي ترغب يف نسيان

نبال عرقجي :معاناة املسنني املهملني يف دور العجزة.

مرييام كلينك تتوسط جورج دياب ودعد رزق.

هذه الحقبة ،وطي هذه الصفحة من تاريخنا.
■ نظرة املجتمع اىل املرأة يف عمر معني يف فيلم
"يال عقبالكن" ،ثم مشكالت الشباب يف "يال
عقبالكن شباب" ،فهموم العجزة يف "مطلوبني"،
هل ميكن القول ان نبال عرقجي منشغلة
بقضايا مجتمعها تنقلها يف افالم هادفة؟
□ ال ننىس ايضا فيلم "قصة ثواين" الذي اعتربه
اهم عمل بني كل هذه االعامل .فهو يروي
قصة ثالث شخصيات تتحدر من ثالث طبقات
اجتامعية مختلفة يف لبنان ،تتقاطع اقدارها،
فتؤثر قرارات كل منها من حيث ال تدري يف
حياة الشخصيات االخرى .اجل ،احب القضايا
االجتامعية والقصص الحقيقية .احب مراقبة ما
يجري من حويل ومناقشته.

■ ما هي مشاريعك املقبلة؟
□ شاركت اخريا يف فيلم املاين تدور احداثه
بني لبنان واملانيا .واكب حاليا عىل كتابة فيلم
جديد بعنوان "الله يسرت" ،واف ّكر ايضا يف
كتابة مرسحية.
■ كيف تق ّيمني الصناعة السينامئية يف لبنان؟
□ السينام اللبنانية تتطور وتتقدم بخطى
ثابتة ،وبتنا نشاهد اعامال جميلة يف
االونة االخرية .الصناعة عندنا ال تنقصها
املواهب ،بل ما ينقصها هو الدعم املايل.
هناك العديد من املخرجني والكتّاب
املوهوبني ،لكن الفرصة ال تتاح لهم البراز
ما عندهم.
س .م

!Paying your tuition is not so complicated
Simply visit IBL Bank to apply for the
“Educational Loan” designed for all
!students

Where your dreams count
04 - 72 72 44

For more Info

