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صنعوا  فنانني  سرية  عن  البحث  يف 
باعاملهم عرصا ذهبيا للفن يف الستينات 
واوجه  تالق  نقاط  نجد  والسبعينات، 
من  البدء  ابرزها،  بينهم  ما  يف  شبه 
يف  الفطري  حسهم  واعتامد  الصفر، 
مع  حصل  كالذي  املفصلية  الخيارات 
كان  محطات،  عازار يف  الفنان جوزف 
االخوين  مع  عمل  عقد  توقيع  اولها 

رحباين من دون ان يقرأه

التي  الفنانني  بني  الالئقة  املنافسة  شكلت 
املايض،  القرن  من  معينة  حقبة  بها  اتسمت 
حافزا  الفنية،  االعامل  صانعي  عند  خصوصا 
الفنانني  بعض  اندفع  دامئا.  االجمل  لتقديم 
من  افضل  حلة  يف  تربزهم  خيارات  وراء 
حيث املضمون والشكل، متاما كام حصل مع 
الفنان جوزف عازار حني ترك مرسح االخوين 
ليكون  برلك"  "سفر  فيلم  يف  ودوره  رحباين 
بأنه  يعرتف  لحود.  روميو  مرسح  يف  نجام 
ليس نادما اطالقا عىل مشواره الفني، ما عدا 

عدم حصوله عىل دكتوراه يف املوسيقى.
هذه السرية الفنية منذ البدايات حتى اليوم 
يرويها عازار يف هذا الحوار مع "االمن العام".

فلقبت  والدك،  الصوت عن  ورثت جامل   ■
تلك  عن  حدثتنا  هال  الصغري".  بـ"املرتل 

البداية وما رافقها؟
□ نشأت يف بيت متواضع يف حي الضيعة يف 
مدينة جزين. مل يكن بيتنا متميزا مبظهر من 
الصادرة  الحلوة  بالنغامت  بل  البذخ،  مظاهر 
سالمة  للشيخ  يغني  والدي  كان  عندما  عنه 
الوهاب  عبد  درويش ومحمد  حجازي وسيد 
واملواويل البغدادية. بعد بلوغي الثامنة، كان 
فادخلتني  الدنيا،  هذه  عن  رحل  قد  والدي 
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تلميذا  الكون  مشموشة  سيدة  دير  والديت 
داخليا فيه. هناك انضممت اىل جوقة الكنيسة 
ارتل فيها مزامري النبي داود التي لحنها االب 
بولس االشقر استاذ االخوين رحباين، واملزامري 
فتعلقت  الخوري،  يوسف  االب  لحنها  التي 

بالرتاتيل الكنسية ولقبت بـ"املرتل الصغري".

■ من صقل موهبتك يف تلك املرحلة؟
□ احد رهبان الدير مل اعد اتذكر اسمه. لكنه 
اهتم مبوهبتي الفنية. مثة من لعب دورا اكرب 
سلوم  الرياضيات  استاذ  هو  املجال،  هذا  يف 
عن  مسؤوال  كان  الذي  غزير  من  الدحداح 
الكورال، فقام بتشجيعي عىل تعلم املوسيقى 
درويس.  من  االنتهاء  بعد  الكونرسفاتوار  يف 
ان  اىل  اطالقا  بايل  تفارق  مل  النصيحة  هذه 
بعد  الفلسفة.  شهادة  لنيل  بريوت  قصدت 
مبدير  مصادفة  التقيت  قليلة،  بايام  وصويل 
جرمانوس  االب  الفنار  يف  السيدة  مدرسة 
والدي  معارف  احد  كان  الذي  خويري 
مدرسته،  يف  التدريس  عيل  فعرض  واخويت، 

لتكون بدايتي يف التعليم.

■ كيف انتقلت من التعليم اىل عامل الغناء، 
واي ظروف رافقت هذا التحول؟

شقيقة  عازار  نهاد  قريبايت  احدى  كانت   □
النائب الراحل سمري عازار مستشارة يف لجنة 
مهرجانات بعلبك الدولية. يف احد االيام تلقيت 
اتصاال منها تعلمني فيه بان االخوين رحباين 
يتحرضان لتقديم عمل يف بعلبك ويف معرض 
بادرت،  بصويت  مؤمنة  والنها  الدويل.  دمشق 
مع  يل  موعد  تسجيل  اىل  نفسها،  تلقاء  من 
عايص الرحباين خالل تحضريه مع اخيه منصور 
عمل  كاول   1961 عام  "البعلبكية"  مرسحية 
مرسحي لهام. قصدت مكان التدريبات يف فيال 
يف منطقة رأس بريوت، فوجدت فرقة الدبكة 
مع مدربها شبل بعقليني يرقصون عىل اغنية 
ان وصل  اىل  الجديدة،  املرسحية  اغنيات  من 
عايص الرحباين فجأة ليسأل عن شخص لديه 
موعد معه وذكرين باالسم. ثم دعاين اىل غرفة 
كان فيها شقيقه منصور، وقال يل: علمت بان 
الكنيسة. حسنا،  لديك صوتا جميال وترتل يف 
اغنيات  اجبته:  اليوم؟  تغني  اغنيات  اي  لكن 
محمد عبد الوهاب. رد عايص: اريد فنا لبنانيا، 
اي االغنيات الشعبية والفولكلور. فاخرتت له 
الصايف.  لوديع  الليل"  نجوم  اختي  "يا  اغنية 
فيام انا اغنيها كان يقول يل بعد االنتهاء من 
كل مقطع اكمل، اىل ان اوقفني بعد تكرارها 
اىل مكتب  مرافقته  مني  ليطلب  مرات عدة، 

عنواين  ترك  اجل  من  الرشيف  املخرج صربي 
جديدا.  عمال  سيقدمان  النهام  هاتفي،  ورقم 
مكتب  من  اتصاال  تلقيت  تقريبا  شهر  بعد 
االخوين رحباين لالجتامع بهام، فابلغني عايص 
رغبته يف ان اكون معهام يف املرسحية الجديدة 
من  فوقعته  العقد،  عىل  التوقيع  مني  طالبا 

دون ان اقرأه.

■ اي مشاعر استحوذت عليك حينها؟
الوصول اىل بعلبك، وان اكون  اريد  □ كنت 
الرحباين وفيلمون وهبي  مع عايص ومنصور 
تضمنه  ما  اىل  انظر  فلم  العظيمة،  وفريوز 

عقد العمل انذاك.

عىل  االوىل  اطاللتك  رافقت  احداث  اي   ■
مرسح االخوين رحباين، ومن بعلبك بالذات؟

يف  كنت  "البعلبكية"  االول  عميل  يف   □
حوار  يف  امليكروفون  امام  وقفت  الكورال. 
حسواين.  ووليم  حداد  رميون  متوسطا  غنايئ 
ابوالخري  فريد  رصاخ  سمعت  قليل  بعد 
ابتعد  يك  ايل  ومشريا  الرشيف،  مناديا صربي 
عندما  سنتيمرتا.   30 او   20 امليكروفون  عن 
انتهينا من املهرجان يف بعلبك الذي دام 15 
عرض  يف  النية  الرحباين  عايص  ابلغني  يوما، 
املرسحية يف معرض دمشق الدويل، وما بعد 
االنتهاء من عرضها يف الشام لدينا 15 حفلة 
نهاية  يف  ليسألني  واالرجنتني،  الربازيل  يف 
عىل  الحصول  استطاعتي  يف  كان  ان  حديثه 
يوما،   28 او   24 مدة  املدرسة  من  اجازة 
الدين  الصايف وال نرصي شمس  الن ال وديع 
واضاف:  الحفالت.  هذه  يف  معنا  سيكونان 
اتكالنا عليك يف الحوارات الغنائية مع فريوز 
ويف اغنيات اخرى اساسية يف العمل.  دامت 
رحلتنا هذه 28 يوما، عدت بعدها والتحقت 
باملدرسة التي اتوىل التدريس  فيها. مع هذا 
املفصل بالذات، بدأ التحول يف حيايت بعدما 
التدريس  ترك  الرحباين  عايص  مني  طلب 

حفاظا عىل صويت.

مع  اعاملك  توالت  البداية  هذه  بعد   ■
هذه  عن  حدثتنا  هال  رحباين.  االخوين 

املحطات؟
ومنصور  عايص  مع  االول  عميل  يف   □

الرحباين عام 1961 كنت يف الكورال، لكن ما 
ويف  "البعلبكية"  مرسحية  يف  مشاركتي  بعد 
حفالت امريكا الجنوبية اسند ايل عايص دورا 
هذا  مع  ترافق  القمر".  "جرس  مرسحية  يف 
يحايك  الذي  العودة"  "جرس  اسكتش  العمل 
احب  فيه  غنيت  وقد  الفلسطينية  القضية 

بعد  ما  يافا".  "اىل  اغنية  قلبي،  اىل  االغنيات 
مرسحيتني  بطولة  يف  شاركت  املحطة  هذه 
لالخوين  والقنديل"  "الليل  االوىل  غنائيتني، 
مهرجانات  يف  اعاملهام  ضمن  من  رحباين 
عام  قدمت  التي  املرسحية  هذه  بعلبك. 
1963 لعبت فيها دورا مهام اعتربه االهم يف 
سرييت الفنية هو دور "هولو". يف العام نفسه 
يف  لحود  روميو  والفنان  بيني  التعاون  بدأ 

مرسحية "الشالل" اىل جانب صباح.

قدمت  و1965   1964 عامي  بني  ما   ■
شخصية  مسريتك،  يف  االهم  الشخصية 
وفيلم  ـ مرسحية  الخواتم"  "بياع  "راجح" يف 
واي  الشخصية  نجاح هذه  ما رس  ـ  سيناميئ 

احداث تتوقف عندها اليوم؟
هو  الخواتم"  "بياع  فيلم  رافق  ما  ابرز   □
الجدل الذي دار يف فرتة ما قبل التصوير بني 

الرحباين  وعايص  شاهني  يوسف  املخرج 

طلب الي في مسرحية 
االبتعاد عن  "البعلبكية" 

امليكروفون 30 سنتيمترا

دور "راجح" اثار جدال 
بني عاصي الرحباني 

ويوسف شاهني

الفنان جوزف عازار.

طلب مني عايص التوقيع عىل عقد وقعته من دون ان اقرأه
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الن  له  مناسب  غري  وبانني  دوري  حول 
احد  يزوج  ان  ويريد  اوالد  ثالثة  راجح  لدى 
ان  يعقل  فهل  )فريوز(،  رميا  للبطلة  ابنائه 
الزواج.  اوالد يف عمر  عاما  الـ25  يكون البن 
رد عايص: طبعا، مؤكدا عىل طرحه املعاكس 
عنادا  املسألة  اصبحت  بعدما  شاهني  لرؤية 
منه. قدم شاهني اقرتاحا آخر مضمونه وضع 
يتم  ان  عىل  "راجح"  شخصية  عىل  صويت 
للعب  سنة  الستني  عمر  يف  ممثل  اختيار 
نهائيا  قرارا  واتخذ  ايضا  عايص  رفض  الدور. 
يف  ومتثيال.  غناء  الشخصية  هذه  بلعبي 
للامكياج  بخضوعي  حال  شاهني  قدم  النهاية 
خصيصا  جاءت  تجميل  اختصاصية  يد  عىل 
الخواتم"  "بياع  فيلم  يف  للعمل  فرنسا  من 
هذا  عىل  فاتفقا  مسنا.  تجعلني  ان  عىل 

الفيلم. التدبري وانطلق 

الخواتم"  "بياع  فيلم  يف  اطاللتك  بعد   ■
الفنان روميو  الدائم مع  املرسح  اىل  انتقلت 
لحود، فاعتذرت حينها عن املشاركة يف فيلم 
"سفر برلك" لالخوين رحباين لتدوم القطيعة 
اىل  عودتك  حتى  عاما   15 مدة  بينكام 
 .1980 عام  مستمرة"  "املؤامرة  يف  مرسحهام 

هال حدثتنا عن حقيقة ما جرى انذاك؟
الدائم يف  املرسح  العمل يف  بدأت  □ عندما 
فندق فينيسيا كان لدي سبع حفالت غنائية 
باك،  بالي  دون  من  مبارشة  االسبوع  يف 
االول  العمل  ان صباح مل تكن معنا يف  علام 
وعصام  ناديا جامل  معنا  كان  بل  "الشالل"، 
قد  كنت  الحال  بطبيعة  يزبك.  وسمري  رجي 
وقعت عقد عمل مع روميو لحود. لكن مع 
من  اتصاال  تلقيت  الدائم  املرسح  يف  بدايتي 
بدارو،  مكتبه يف  اىل  ملوافاته  الرحباين  عايص 
التلمساين  كامل  حضور  يف  به  فالتقيت 
ان  ايل رغبته يف  نقل  بركات.  واملخرج هرني 
فيلم  يف  وغنائيا،  متثيليا  رئيسيا،  دورا  العب 
عميل  طبيعة  له  فاوضحت  برلك".  "سفر 
اللييل ما ال يساعدين عىل التزام العمل معه 

يف الفيلم، خصوصا يف فرتة الليل.

■ تقول يف هذا املجال، مرسح روميو لحود 
يف  وحرية  انطالقا  اكرث  بانك  تشعر  جعلك 

عىل  جمودا  اكرث  فيه  كنت  الذي  الوقت 
املرسح الرحباين. ما ردك؟

انطالق  مسألة  املسألة  ليست  ال،   □
غنايئ  ريربتوار  لدي  بات  بل  وحرية، 
بعد عميل مع روميو لحود، وهو اليشء 
الرحباين.  املرسح  يف  افتقده  كنت  الذي 

اصبح  جعلني  روميو  مرسح  اىل  دخويل 
املوسيقيني  كبار  له  يقدم  الذي  النجم 
غلمية.  ووليد  ناصيف  كزيك  االلحان، 
يف  االسايس  املدماك  بان  اعرتف  لكنني 
مسرييت وضعه االخوان رحباين، واكملتها 

مع روميو لحود.

عام  منذ  كركال  مرسح  يف  عملك  عن   ■
الغنايئ  املرسح  عن  اغب  مل  تقول   1999
كركال.  مع  الالئق  املرسح  فضلت  لكنني 
اىل  اضاف  وماذا  املرسح  هذا  اغناك  مباذا 

مسريتك؟
□ الفنان عبد الحليم كركال يتعامل مع الدول 

املسارح  اكرب  اىل  يدخل  االشخاص.  مع  ال 
العاملية الن االماكن الواسعة تليق به، بعدما 

وصل اىل املدى االوسع يف العامل الفني.

واذا  الفني،  مشوارك  عىل  نادم  انت  هل   ■
اردت تصحيحه ما الذي تغريه؟

مرسحيات  قدمت  اطالقا.  نادما  لست   □
الحصول  متنيت  لكنني  فيها،  ناجحا  كنت 
عىل دكتوراه يف املوسيقى ومل استطع تحقيق 
التي  هذه االمنية، بسبب الظروف الضاغطة 
اوالدي  ان  علام  الفنية،  بدايايت  يف  عشتها 

حققوا ذلك واكملوا.


