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   :نفسكب فنا عّر -١
كاتب مخرج و ل ونا ممّثأ .في البترون ١٩٧٦از، ولدت عام اسمي جورج خّب 

  .ةل في عدد الجامعات اللبنانّیدارة الممّثة إم ماّدعّلوأ سینمائّيو یونّيوتلفیز مسرحّي
  
  متى بدأت التمثیل؟ - ٢

  .ا، كنت في الرابعة من عمريجد بدأت التمثیل وأنا صغیر
 

 ماذا اختلف عن.ات عدیدة في المسرحالشھرة بعد نجاح ىارتقانت نجم   -٣
 ؟   البدایة

االنسان ینضج مع الوقت ویصبح فكره أوسع، ثقافتھ وخبرتھ  ّنأ دون شّكمن 
 .ھذا ینعكس على شغلك العملّي. بالحیاة تزید

 
 المسرح؟ ما الذي دفعك إلى خوض تجربة -٤

 ّنأفراح الناس وإمتعة  تومن وقتھا اكتشف. ثیلالتم تعندما بدأ اصغیًر تنك
ن تكون مقرونة برسالة اجتماعّیة انسانّیة كي توصل أاالبتسامة ال تكفي ولكنھا یجب 
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لى إوصلھا أن أرید أالرسالة التي  ولى المسرح وھعخذه آوھذا أكثر دافع  امعّیًن اھدًف
 .المشاھدین

 

  ؟علیكشاخصة  عیون المشاھدینن وعندما تك بھ ما الذي تحّس -٥
حس أشخص یشاھدونني  ٢٠٠٠ .لیلة ة كبیرة في كّلھا مسؤولّیّنإدون شك من 

أحسن  طيعألدّي أن  ھّنأقول في نفسي ذاتھ أالوقت  وفي اومرتبًك اًروّتتحالي م
  .نجحأني كي دفعوھذه العیون ت ما لدّي

  
  

  ؟ن المسرح اللبنانّيما تقول ع -٦
لیس لدینا  ّنال یوجد عندنا جمھور كاف للمسرح أل.  صعب المسرح اللبنانّي

ن المسرح في لبنان إحكي لغة الناس ومشاكلھم وی. في لبنان مسرح حقیقّي
 الناس لكّل ن یكون المسرح لكّلأوفي رأیي یجب . ما ماذا یحصل ھنایعكس تما

لیلة  شخص كّل ٦٠٠٠ام أمسبوع وأ حفالت كّل ٦لیلة،   شتغل كّلأنا أعمر و
  .یحكي لغة الناس ویحكي عن حالة الناس ام مسرًحقّدأ ّننيأل

  
 النقض اإلجتماعي في مسرحیتك؟لماذا إخترَت  -٧

لبنان، النتیجة ھي الوضع في . على السبب و لیس على النتیجة أسّلط الضوءأنا 
السبب لكّل ھذه المشاكل ھو الخلل : ھذه النتیجة... ، وضع األمنّيال، ّيداإلقتصا

 .اإلجتماعّي
  

  ھوایاتك؟ ما -٨
  minifootball- tennis - .pingpong: ة ھيھوایاتي الریاضّی

  .ما و الموسیقةالسین: ھي ىخرھوایاتي األ
  

ع تقدیمھ تحلم بإنجازه و لم تستطالعمل الذي جورج خّباز، أحالمك كثیرة، ما  -٩
  بعد؟

  .ّصخاأملك سینما وأن. ماالسین أعمل أن ،ةرحّیسعملت م ما، مثل أحّب
  

  



 
  

  ذا اخترت التمثیل و لیس غیر عمل؟الم -١٠
عطاني ھذا  أاهللا .من اخترتھ بل ھو اختارني ستل. ھ موھبة اهللا ّناخترت التمثیل أل

ني ولدُت ّنأة الناس ھي أكبر دلیل على محّب. عطي رسالة للمشاھدینأن أ ریدأ .الدور
  .للتمثیل

  
  ل؟ك المفّضا من كان ممّثلعندما كنت صغیًر -١١

ل كان شارلي شابلین، زیاد الرحباني، شوشو ومجموعة كبیرة من لي المفّضممّث 
  .لینالممّث

 


