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عودة فيروز الى الخشبة في مسرحية صح النوم بإشراف زياد الرحباني الذي يديرها للمرة األولى كممثلة، بعد آخر ظهور لها قبل 

ن عاما. ربما كان هذا هو ملخص خبر الحدث الفني األكثر انتظاراً لهذه السنة، والذي اختارت مهرجانات بعلبك أن تهديه لنفسها ثالثي

في عيدها الخمسين، مفتتحة به مساء اليوم نشاطاتها لهذه الدورة بشكل رسمي. ومسرحية صح النوم التي عرضت للمرة األولى 

وتوقفت عروضها بسبب وفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لم تعرض قط في بعلبك،  0791لعام على مسرح البيكاديلي ببيروت ا

عكس ما يتصوره البعض. وهي في عودتها الى الحياة بفضل فيروز وزياد الرحباني، اكتسبت الى تميزها عن كثير من المسرحيات 

لقديمة بتراكم غبار النسيان عليها لندرة بثها. هذه الندرة يعيدها وخاصة االخيرة للرحابنة، نضارة أنعشت ألوانها الجميلة ولكن ا

زياد الرحباني في هذه المقابلة مع السفير، الى كون المسرحية مصابة بنقص في المناعة الوطنية وال تنتمي الى فئة الوطنيات 

نفيذ صح النوم من البابوج للطربوش. أي من المعروفة لألخوين رحبانية. وزياد أنهك نفسه في الشهور الماضية بالعمل على إعادة ت

اختيار شخصيات المسرحية الى إعادة تسجيل العمل كامال عزفاً وغناء، وصوال الى وضع لمسات بدت أساسية بشكل استثنائي على 

صحية استمرت أليام الرؤية اإلخراجية، وقد أنهكته التفاصيل التقنية والتنظيمية لدرجة انه وصل الى بعلبك متوترا وقد أصيب بأزمة 

 وكادت تعطله عن العمل. في ما يلي نص المقابلة
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 اسمك على العمل تسبقه صفة إشراف. وهي كلمة تحمل من المسافة عن العمل قدر ما تحمل من المشاركة، الى أي حد أنت مشرف؟

  

نفيذ للموسيقى في االستوديو، وإعادة في كلمة مشرف اختصار ألكثر من كلمة، ال نستطيع كتابتها بالتفصيل فنختصر: فيها إعادة ت

تسجيل لكل األصوات، نوعاً ما لكيفية أداء المطربين، ألنه من غير الضروري تقليد القديم حرفياً أو على البكلة، ال أعني انه من 

جيل، علما انه من الضروري أن يتغير، لكن أن يكون في األداء عفوية راهنة... من الغباء أن يقال للناس تعالوا قلدوا شريط التس

الضروري أن تبقى في العمل بعض القصص كما كانت تماما، خاصة ان بعض االشخاص ممن اشتركوا في العمل االول ال يزالون 

موجودين.. فاإلشراف على عملية كهذه، يعني كيف تستطيعين أن تاخذي من كل شخص أحسن ما يستطيع في دوره، بعفوية اليوم. 

ر الممثلين والشغل معهم. أما الجزء األخير فهو مع المخرج بيرج فازليان. نوع من مساعد مخرج إذا أردت. والجزء اآلخر هو اختيا

خاصة بما له عالقة بالنص. بيرج اشتغل أكثر على حركة المجاميع )الناس(. في أشياء نحن اشتغلناها على عالقة أكثر باللغة 

ن الفكرة األساسية لم تصل فيها. كان من المفترض أن تكوني مشرفة على التقني وبالحوار مع الممثلين في االماكن التي تحّسين بأ

ايضا، لكن هناك أشياء لم نستطع فرضها لها عالقة بلجنة المهرجانات التي هي المنتج للعمل. كان يفضل أن يكون هناك بعض الناس 

سن النوايا الظاهر بالحكي.بدال من ناس في مواقع تتعلق بالتقني. لسوء الحظ لم يتوفروا كلهم رغم ح  

 

 لماذا صح النوم؟

 

ألنها من المسرحيات التي ال يعرفها الناس كثيرا والتي نصها من أحسن النصوص التي كتبها الرحابنة، وال تنتمي الى مدرسة  

وء الى تاريخ لبنان اليوم. المسرحية ال تنتمي الى فئة الوطنيات المعروفة لألخوين رحباني. أهميتها أن نصها متماسك من دون اللج

الماضي، وال الى العنفوان الحاضر والمستقبل. وربما يعود السبب في أن هذه المسرحية غير معروفة كما بقية المسرحيات، ليس 

ألن الزمن مر عليها. بل ألن الناس تعرف المسرحيات عبر اإلذاعات والكاسيتات. وهي لم تبث كفاية.. وال تستعاد. وأعتقد أن السبب 

ها مصابة بنقص في المناعة الوطنية، والعبارات الكبيرة: يعني ال يوجد فيها جبال ما بتنطال، ألنها تحصل في والية مسطحة كون

تقريباً )يضحك( تعيش على الحمضيات. كأنها على الساحل، وما فيها ناس ما بتركع شو ما كانت الظروف، واالهم أنها ليست محلية. 

ة فتصبح عالمية. وبرأيي هذه المسرحية تشكل النموذج المثال للمسرح الغنائي الذي توقف ولن ومن الممكن أن تترجم ألي لغ

يتكرر. قد يتكرر شيء غيره لكن هذه الصيغة في الحوارات المغناة، هو ما جاء به الرحابنة على صعيد المسرح اللبناني والعربي. 

ن أن يحفظه الناس، شيء يذكر بما حفظه الناس من أفالم مثل صوت يعني هناك نوع من إعجاز في الحوار المغنى. حوار من الممك

 الموسيقى. هذا هو سيد درويش.

 

وهل لُعبت باألصل على هذا االساس؟ أي أنها غير محلية وال زمان أو مكان محدد لها؟   

 

ن نسبة الفولكلور المعهودة بغير لم يكن ظاهراً انها تحصل في لبنان بالنسخة التي أذكرها. وحتى بطريقة تلحينها ليس فيها الكثير م 

مسرحيات. يعني معظمها ملحن بطريقة ليست فيها عودة للفولكلور اللبناني نفسه. يعني باستثناء أن فيها مقطعا حيث تحاول فيروز 



وهو آت  أن تجعل الوالي ينام، فتغني له أغنية تغنى لالطفال حتى يناموا، وهي من الفولكلور. إذا وضعنا هذا المقطع على جنب،

 أصالً في سياق مضحك، وليس على صعيد تهييج الناس بالفولكلور.

 هناك قدر أكبر في مسرحة هذا المقطع من المسرحية االصلية.

كل ما يحصل في هذا المقطع كان يعمله الوالي باالساسية. كما لو أن الوالي ينسجم مع ال. ربما فيروز عاملة حركة فيها لكن  

ال لها ردية، عندما تزبط ردية مع الزجال، يرددونها خلفه.األغنية.. يق  

 لكن فيها دبكة..

دبكة وحيدة ورقصتان. عموما في مسرح الرحابنة كان هناك ابتداء من خمس دبكات وبالطالع.   

في التمثيل الناس تنتظر أن ترى في صح النوم المستعادة اليوم شغالً أقرب بالموسيقى الى جو أسطوانة إلى عاصي، وما يعادلها   

 ال.. ال شيء من ذلك. حافظنا كثيرا على النص. لم نتصرف حتى موسيقياً بالمسرحية.. 

 حتى بالموسيقى؟ لكن في بعض المقطوعات أدخلت آالت نفخ عززت من الوقع العسكري لبعض المقاطع.

صالً هناك موسيقى خاصة بالوالي ملحنة بطريقة وكأنها من حضارة أخرى، غير محددة. كأنها قرون في بعض مشاهد الوالي. أ 

وسطى، لكن كلما حضر جماعة الوالي على المسرح بغيابه، تسمعين آالت تذكر بالعسكر، أي شخصيتي زيدون المستشار )إيلي 

بعض اآلالت اإليقاعية مزبوط لم يكونوا موجودين  شويري مكان نصري شمس الدين( أو قائد الحرس )غازاروس ألطونيان(..

بالموسيقى األساسية. والمقطوعة تتحمل من دون أن يتغير شيء في توزيعها. يعني لم أوزعها عن جديد. هذا نوع من الشغل على 

تطيع األوالد أن الموسيقى نفسها بشكل تصويري أكثر.. ألني أراها كما لو كانت مسرحية كارتونز )رسوم متحركة( بسهولة.. يس

يحضروها وأن يفهموها على قدر ما هي مبسطة. وفي الحوارات من بساطة قصص الكرتون: الخير والشر والمحتال.. أنها مسرحية 

 كالسيكية لدرجة قلت لك انها من الممكن أن تترجم الى لغة أجنبية، كما أنه ليس لها عمر.

!تقوم بإدارة فيروز كممثلة للمرة األولى..    

صرلنا مجال.. إنشاهلل مرة الجايي. أتصل بها تلفونياً.. عندما يتوفر الوقت. أنوهاي لو هيك أحسن وتلك  )ضاحكاً(: لم أدرها بعد، ما 

 لو كانت بهالشكل أفضل. من دون شك حكينا عموميات قبل أن نصل الى هنا، الى بعلبك.

أداؤها هو نفسه؟   

أل. ليس تماماً. هناك تلوينات وتنغيمات بالصوت كانت قد اعتادتها، أحست اليوم أنها غير مقتنعة كثيراً بها. فقررت أن ال تقولها. أو  

 على األصح أن تقولها بطريقة حقيقية أكثر.

تقصد أنها لغة سياسية مباشرة في حين أن فيروز تستخدم التورية في الموقف العام؟   

كذلك. يعني مكتوبة بطريقة أن فيروز ال يتغير عليها شيء. ال الغرفة باألوتيل وال عدد الشنط.. وال بديعة )مرافقة  المسرحية تماماً  

السيدة فيروز( بيصيروا يفوتوا كلهم. )يضحك( لكي ال تقول: ورطوني بنص.. الباقون هم من يقول األشياء كلها. فإن عادت واقتنعت 

 فيها لَم ال. 

بلد سياق سياسي ما. ومع أنك قبل المسرحية قمت بجملة إعالنات على صوت الشعب نشرت في السفير ال تترك هناك اليوم في ال

 لبسا حول موقفك من كل ما يحصل في البلد...



.والحمد هلل طلع معنا حق..   

في النص نقاط تجعل من أقصد أن احتماالت تفسير شغلك قلّت. لكن بالشغل مع فيروز في هذه المسرحية، قد يتساءل المرء إن كان  

 السهل مصادرته وتفسيره سياسياً مع هذا أو ضد ذاك كما سبق وحصل لعدة مسرحيات.. 

 صعبة جداً مهما كان..

 عبقري؟

تلبيخها على شيء يحصل اليوم. كان ال يزال فيها جملتان أو  لصحافي فهلوي من الصعبأيوه.. لكن أنت من قلت الكلمة. مهما كان ا 

 .الرائع، فألغيناها. جمل صغيرة ربما كان لها معنى وقتها..السقطات الصغيرة بالنسبة لحوارها ثالث في النص، اعتبرها نوعاً من 

  يعني كان من الممكن أن يضحكوا الصالة بشكل رخيص

 هل هي جمل تسويات مع الذوق العام أيامها؟

جمل مثل تلك التي تكتب بمسرح اليوم.   

 الشانسونييه؟ 

)بعد تفكير( بالنهاية نعم. مر في مسرح الرحابنة في السنوات األخيرة أشياء من هذا القبيل، لكن كان األخوان رحباني اثنين أليس 

وم هذا النوع يمر. يعني في المسرح الذي يقوم به منصور )الرحباني( اليوم، ال يزال يمر هذا النوع من اللطشات كذلك؟ وما زال الي

 المحلية جداّ. 

 تقصد بعد أن أصيب عاصي بجلطة في الدماغ؟

من اللطشات؟ يعني يعني بآخر فترة األخوين رحباني زادت هذه األشياء.. التي تسمى لطشة، وهي أسوأ كلمة في العالم. شو جاييكم  

تبويخ النقد لدرجة ان يصبح النقد والموقف السياسي هو لطشة. شيء رهيب. لكن ال يستطيع أن يتأسف المرء على شيء ألن البلد 

كله رهيب. طبعا أنا أحكي عن المسرح عموماً ال مسرح الرحابنة. ذكرت ذلك ألقول انه كان هناك في المسرحية شيء قد يشبه 

ألغيناها.مشروع اللطشة ف  

أنت قلت ان المسرحية كما كانت. لكنني شاهدت بالبروفات، وخصوصا بعد وصولك لإلشراف مباشرة قبل أربعة أيام، لمسات ال  

يمكن أن يخطئها العارف بشغلك في المسرحة. من استبدال فوزي الذي كان يريد فتح ملهى بشخصية مدام سيرو الى نوبة الوالي.. 

نها لوحة قديمة يعيد اليها أحدهم ببعض ضربات فرشاة الرسم حيوية ألوانها، ينعش ألوانها..يعني تبدو المسرحية وكأ  

 كلمة إنعاش جيدة الوصف.صح النوم التي عرضت في البيكاديللي مصممة لمسرح مقفل وليس لمسرح في الهواء الطلق.

هل افترض تقديمها أشكاال من المصاعب التقنية؟   

. لكن بردو لم نكثر من عدد الموجودين على المسرح وكأننا نقوم بتقديم سبارتاكوس )فيلم تاريخي ربما تتأثر حميمية المسرحية 

هوليوودي ضخم اإلنتاج( فال تتجاوز الفرقة مع كل العاملين فوق المسرح وخلفه خمسة وخمسين مشاركاً. نسبيا ليس هذا بضخم. 

ح بكامله وال نعمل حركة على أطراف المسرح. ألنه كبير بال سبب. كان كما قد تكونين قد الحظت أثناء البروفات. لم نستعمل المسر

مترا. شيء غريب.. يعني لو كان فيها  01أربعين مترا ثم نزلت الى ثالثين. ال أحد يعمل مسرح طوله اربعون مترا وعمقه فقط 

قاعد الجمهور، نعم. إن فرد كل هذا العدد من ديكور.. لكان العمق ضئيال للغاية. الديكور رمزي، فيه شغلتان أو ثالثة.. بالنسبة لم



المقاعد لمشاهدة عمل غير مكتوب على أساس أن تكون مشهديته كبيرة مثل جبال الصوان أو فخر الدين الذي كان مكتوباً على 

أن ال نضخمها أساس أن فيه مجاميع من الحرس وجيشا بأمه وأبيه، صح النوم لم تكتب لكي تكون مفرودة لهذه الدرجة. لذلك جربنا 

بعدد الناس. لكن عدد الكراسي.. هذا يعود الى المنظمين. وبالتالي كيف ما اشتغل بيرج فازليان وتعاونّا عليه، صعبة شوية ان يكون 

كل الجمهور يشاهد كل شيء على المسرح كل الوقت. من زمان كانوا يستخدمون ادراج معبد جوبيتر. فتستطيعين دائما أن تشاهدي 

، اليوم االمر مختلف: لدينا خشبة المسرح العادية لكن بالهواء الطلق.بشكل أفقي  

؟مبيرج فازليان اشتغل مع الرحابنة بأسلوب الرحابنة. كان يتعاون إخراجيا مع عاصي كما تفعل أنت اليو  

ؤية ويعطيهم بيرج أكثر شخص استطاع الشغل معهم، واستطاع أن يستوعبهم وأن يفهم ما يريدون بالضبط. لذلك كان يكّون ر 

إياها، فيأخذون القدر الذي يريدونه منها. فهم ما كانوا يطلبونه. يعرف أن األولويات في هذا المسرح هو للنص والموسيقى حتى 

بعالقته بمسؤول اإلضاءة يعرف أن لدينا دائماً نصاً وأغنية وموسيقى.. خاصة هذه المسرحية التي هي غنائية بامتياز. أكثر من ثالثة 

ا مغنى، مع انه ليس من أغانّي. لحنوا الحوارات. لدى الكورس جزء كبير من المغنى بصوته، وليس كورال يردد خلف مطرب أرباعه

 كوبليه أو روفران.

 

 تعاونت مع اختك ريما التي عملت كمساعدة مخرج..

تى أدق التفاصيل قبل أشهر، عملت ريما شيئا أساسيا للعمل كان ضرورياً لكي يستطيع أن يقلع: فرغت المسرحية مشهدا بمشهد ح

هي التي سمحت بأن يبدأ العمل عبر كل الوسائل التي بين أيدينا. وهي ماسكة الشغل بشكل مواظب اكثر مني ومن بيرج كون أعمالنا 

 تتعلق بمجموعات الموسيقيين أو الممثلين أما هي فكل شيء.. 

؟سيسجل هذا الشغل؟ربما أسطوانة طالما انكم أعدتم تسجيل كل شيء  

اسطوانة غير مؤكد. لكن كتصوير نحن نصّور أكيد. لكن قرار إصدارها أو ال يعود الى نوعية التصوير التي سنخرج بها. أما بالنسبة  

لألسطوانة فال أعرف، ألن االنتاج عادة ال يهتم بهذه التفاصيل من نوع أن المسرحية معادة كلها ومسجلة ومغناة عن جديد. يقول 

أي ان العنوان موجود في السوق. حتى لو جعلت كورس الجيش األحمر يغني فيه.. وألنك جئت على سيرة  هذا العمل انا بعته

االنتاج، أنا مضطر ألقول لك هذه المعلومة: ان اإلنتاج من بعد ان مرض عاصي الرحباني. أخذ قرارا رئيسيا بالشغل أكثر على 

ال االنتاج على قرار التأليف، ففرض شروطه. لذلك تالحظين أنه من هذه نوعية الكتابة وعلى نوعية االنتاج. يعني استقوى رأس م

المسرحية صح النوم لم تطلع أغنية تسمى هيت )ذاع صيتها( بسهولة.. حتى بأيامها. ألني أعرف أن عاصي الرحباني كان يقاوم 

النتاج تاريخيا كان صوت الشرق سأقول هذه الشروط بشراسة. يعني كان يقول هيدي األغنية ما إلها محل لن أدخلها في العمل. ا

  اسمه. كان حظه جيدا ألنه

عندما استطاع أن يتدخل تدخل بشكل أخذ كل شغل الرحابنة، لكني ال أظن أن حظهم هم كان جيدا عندما حصروا شغلهم به. ألنه 

، أو حرامي ذكي جدا، أو حرامي سلبي. كل منتج في العالم حرامي. هؤالء أو غيرهم. هذه وظيفتهم الطبيعية. هناك حرامي مهذب

يرضى بقليل يتراكم على مهل، غيره يريد كل المبلغ بالسنة نفسها، وهناك منتج ال ينتج ما ال يعود بالكثير من النقود. يقول فظيعة 

يثما وجدت هيدي بس ضيعانها ألني أريد أن أبيع ألفاً وهذه لن تبيع أكثر من خمسمئة. بالها... عادة أعمال كهذه تدعمها دول ح

الدول. بعد مرض عاصي تغلب االنتاج على الشغل. فتالحظين ان عمي منصور، ألنه كان منكوباً إذ اضطر فجأة للعمل لوحده، من 

أيام المحطة على ما أذكر. مّشى توزيع األلحان علينا بالدور. وساهمنا كلنا بإفشال وتفكك المسرح الرحباني الذي تعرفينه وتمثله 

نوم. صار يجب أن يكون لفيروز سبع أغان بالمسرحية مهما حصل. بمسرحية يعيش يعيش صار انقالب وإذ بفيروز نموذجيا صح ال

تغني هيهات يا بو الزلف... خلص مطلوبة. نحنا حطيناها بشكل مزحة في مسرحية شي فاشل. يعني بال مخ بالمرة هيهات يا بو 



ذا اإلنسان )عاصي(. ألنه كان يعاند هذا الشيء كثيراً. رفض اختراع أغنية الزلف ورا انقالب. هذا الشيء مشي من بعد أن نُكب ه

بمعزل عن القصة. وهذا شيء ال يحبه المنتج ألنه يقول لك انا بدي نّزل سبع اغان بأسطوانة لمطربة مهمة اسمها فيروز. يمكن 

لمسرحية كلها أو بالها. لذلك بهذه المسرحية، العالم ما بدها تسمع المسرحية، فلم تكن تفرق مع عاصي. كان يقول: أو يشترون ا

وبكثير من المسرحيات القديمة التي تشبهها، ليس هناك من أغاني فلت اشتهرت. لكن اشتركنا كلنا. عمي يوزع ألحان: فيلمون 

 وهبي رحمه هللا يأخذ لحنا، يطلب مني لحناً، عمي الياس يأخذ لحناً.. حتى يصلوا الى مجموع اسطوانة.

متنبهاً لهذه الزاوية عند اشتراكك بما تسميه فرط المسرح الرحباني؟لم تكن    

ليس لهذه الدرجة. يعني كنت أالحظ انه ليس لهذه األغنية عالقة بالسياق. بعلمي سياق القصة أن هناك توتراً وإذ من عّز النوم  

رحيا لورا برأيي..تسرقني وبترحلها اربع خمس دقايق )يضحك( لكن صار المنتج يبيعن لكن المسرحيات مس  

 انت راض عن االنتاج ؟ ألني أراك عامل أزمة مصران متواصل.

مش مهم. هذا حديث وحده. سولو..    


