
  أسئلة لميشال قزي

 كيف بدأت مشوارك الفني؟ - ١

ن قربائي الذين يقولون لي إأصدقائي وشجعني أ.Star Academy بدأت رحلتي الفنية في  -
 Star Academyمرحلة قبلت ودخلت  إلىومن مرحلة  ،فاشتركت. صوتي جميل ولدي كاريزما

  .وهكذا بدأت

 ؟"Star Academy " اكتسبتها من خالل تجربتك في برنامجما الخبرة التي  - ٢

فات داء على المسرح من ناحية الجسم والتصر، خبرة المسرح بمعنى األشيء وأهمشيء  أول -
يعطينا جدا والجمهور عدده كبير  جدامسرح كبير  Star Academyمسرح  َألنعلى المسرح 
 .هو الصوت" وأخيرا" أوالً" يضاوبالتأكيد أالثقة الكبيرة 

 الفنانين؟بمن تأثرت من  - ٣

وديع  واألستاذوائل كفوري،الموسيقار ملحم بركات : بثالثة فنانين" منذ الصغر تأثرت كثيرا -
 .الصافي

٤ - بوا به؟هل اعترض أهلك على خيارك أم رح 

 َأدخَُل َأنلم يتوقعوا  ألنَّهمكانوا متفاجئين  في الوقت نفسهولكن  جداكال، بالعكس كانوا مسرورين  -
 .هذا الحقل

 المشاكل التي واجهتها خالل مسيرتك الفنية و كيف عالجتها؟ما  - ٥

 ...تالميذ مدارس َأمام... تالميذ َأمامنتكلم عنها  َأنال نستطيع  َأشْياءهناك ! كثيرة... المشاكل -

جدا، دون حد ماكن ليس نتاج، تعاملهم معي كان في بعض األإلهذه المشاكل من شركات ا أولى -
 ...خالقأدنى من األ

 أولعت معها لم تلتزم بما وعدت به، هذه من الشركات التي وقّ. شياء ال يلتزم بها الناساك أهن -
 .كثر المشاكل التي واجهتهاأو

 أين يقف طموحك في الحياة؟ - ٦

ن لديه أيكتشف  ِإليهطموح ولكن عندما يصل  داِئما لَديهنسان طموحي؟ ال يقف طموحي، اإل قفي -
ن طموحي ال ينتهيأعتقد أه، فكبر من الذي وصل اليأ اطموح. 

 زي من كنت تتمنى أن تكون؟ميشال قلو لم تكن  - ٧

 .نتأ -



  )ضحك(
شيء  الناس المشهورين، نرى كّل خصوصا ، الناس الذين نراهم إجماالًن هذا سؤال صعب أل

هناك ناس كثيرون عندي هم قدوة . شياء السيئةنرى األ كثرأمنهم  فيهم ولكن عندما نقتربَجیًِّدا 
   .حداون أكأن أتمنى أعلى ، ولكن ال أعرف ما هي األشياء السيئة لديهم، فال ألي ، يعني مثال 

 ين يحلمون أن يصبحوا مطربين مشهورين مثلك؟ذا تقول لألوالد الذما - ٨

و في سواء في التمثيل أ يفي المجال الفنّذين يفكرون بالدخول والد والشباب الّهناك الكثير من األ -
: صعبمجال الفن  نأن يتمتعوا بصبر طويل ألولكن عليهم عهم شجا أنأ... و في الرقصأالغناء 
في  ن نسير على الطريق الصحيح لكنن نقوم بأشياء خطأ فنصل بسرعة كما يمكننا أيمكننا أ
  .ن يختاروا الخطوات الصحيحةأوهو  إليهمطلبه أوهذا ما  وعذاب طولوقت أ

 مهنة؟هل تعتبر أن الفن رسالة أو  - ٩

، عن الخيانة، عن الوضع االجتماعي، عن الفن يبدأ كهواية والهواية تحمل رسالة، عن الحب: االثنان
  ...في غيره َأووضع سياسي في بلد 

 ...ي تجني المالمن المؤكد في النهاية عندما تغنّ َألنَّهومهنة 

 ا؟"الغناء وتصبح مشهور أن تحب إلىذي دفعك ما ال -١٠

الغناء؟ هو منذ كان  حبأصبحت أكيف . الغناء حبأنني أهو " صبح مشهوراأن أ إلىشجعني  ما
ومنذ ذلك  "ليل ورعد"غنية أ حبأكاسيت لوائل كفوري كنت  في األسواق شريطسنوات كان  ٣عمري 

مت على وقد ١٧-١٦ن صرت في أي الى غنّأوظللت  وُأغنّي َأقْرعمسك سطل الحليب أالحين كنت 
Star Academy.   

 

 قة من الغنى؟تهل الغناء كلمة مش -١١

ال صلة له بالمال ولكن   CHANTالغناء هو  كالّ. ر فيها، حلوة الفكرةفكّأولى التي هذه المرة األ
مثل غيرها  ذلك، الغناء هو مهنة، علىا نتكلم ن تجني المال، كنّأمن الغناء تستطيع  بِالتَْأكيد،

،BUSINESS ن تجني المال منه وتعيش أ،يمكنكِإنْسانٍ آخَر حياتك كأي.  
 ة أسئلتنا؟م نوعييقكيف ت -١٢

في كثير من   سئلةسئلت األ. هكذا سؤال فيها سألُأولى ة األهذه المر. احببته كثيرأسؤال  آخر
سئلة وضعها وضع األ من. فيه تسلسل. جداجيد السياق  .فَعلْتُم َأنتم لم َأر َأحداما المقابالت ولكن مثل

      .كبار الصحافيين إياهاني سئلة سأل، هذه األدة جداجي" سئلة أيضاة األونوعي  جداجيد بترتيب 



  
  

  جوانا غنطوس
  بول حرفوش
  ماريا خوري
  مارك مدلج

  فغاليسدريك 
  نويل بجاني

 ٧الرابع 

 

 

  


