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 ماذا تمتهنين ؟لو حصل و توقفت عن الغناء  ١س

  

 ى أن تكون مطربة ؟ما الذي دفعك إل ٢س

 

 ما هي حسنات و سيئات كونك مطربة ؟ ٣س

 

تابعت درسات في التسويق وقد حاولت العمل في . لم أتخيل أن أفعل عمالً آخر غير الغناء
هذا الذي يحلم . شيء في المسرح, يمكن أن أكون ممثلة .أنا أحب هذا الجانب. مجال السياحة

  .فيه الناس و الذي أحبه

 كنت, عندما أذهب إلى البيت. من عمري و أنا أحب صبياً رابعة عشرةالحوالي  في كنت
 ا فيكما أخذت دروس. للغناء دفعنيلذي اهذا . أنه هنا ةًًغرفتي و أغني متخيلأدخل إلى 

 .الغناءأن أتوجه إلى  ستاذيأنصحني ف  كآلة موسيقية أحبهاولكنّني لم  العزف على البيانو

  .ات من العواطفظلح تعيش أنو ا،جميل أن تكون معروفً :فوائدها 
و هناك فترات ميتة و مقلقة في  صعبة ةنحن تحت رحمة عيون العالم فهي مهم: مساوئها 

 الحفالت الموسيقية



على  وأين ؟ كيف كان شعورك أول مرة ظهرت فيهاة لك متى كانت أول إطالل ٤س
   المسرح ؟

 

 كيف و من إكتشف صوتك الجمال ؟ ٥س 

 
 

   حديثينا عن طفولتك بإختصار ٦س

  
  ما نصيحتك لمن يريد الغناء ؟

  
  
  

 ما 

 ةل مرلموسيقية حفلتي ا. التاسعة من عمري في مناولتي األولىكان وأنا في ظهوري ألو
نذرتها إلى  وقدمن عمري كنت يومها في السادسة عشرة  ١٩٩٩األولى هي في أيار 

كنت . في عطلة الباكالوريا ٢٠٠٠في العام  البؤساءفي " Cosette"دور كما لعبت . العذراء
 .دقاءق خمس لريقة غريبة أوطب مسرورةًو  ةًمتوتر

 أهلي و معلمتي

كنت اذهب إلى المدرسة . في أيام الحرب ١٩٩٠إلى  ١٩٨٢عشت طفولتي في بلونةّ من 
درست ". Lycee"و " Nazareth"إنتقلنا إلى بيروت في مدرسة  ١٩٩٠ خر أيامآ. عوبةصب

كنت أسافر . و ذهبت إلى باريس ”Business”أخذت شهادة ال," LAU"في جامعة ال
اكثير.  

في  شهرتنارغم ! صعبة  الفنية يعرف كم الحياة أحدال . نطلقوايفل, يحبون ذلك كانوا إذا
الغناء يريد الكثير من الشغل و التعب و ال ف. دائما من يعلّمنا ويتابعنانملك إال أنّنا   ،العالم

  .يجب أن نخجل

آمنوا بي  نالذيين كثيرلأنا مدبنة ل مثل عائلتي و أصدقائي بالناسماني يسر نجاحي هو إ
  . وأوصلوني



  شجعتك لتسبحين مطربة ؟ \هي من شجعك  \عائلتك كان مطرباً؟ و هل هو هل أحد أفراد 

  
  

  رين ألبوماً جديداً ؟ و هل يمكنك إخبارنا عنه قليالً ؟ضهل أنت تح
 

  .أبي  كتب لي أغنيتين و ساعدني في النجاح إال ،أحد من عائلتي يغني يكن لم, كال

 لي و أغانٍ يوجد أغانٍ في هذا األلبوم،". Olympier"ألبومي القادم سيكون حفلتي في ال
و " Olympier"أن أغنّي في ال لميكان ح . نوعها .مختلف و مزيج من أغانٍ. معروفة

  .فوضعتها على ألبومات ظهذه اللح أخلّدأن  دتُأر


