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  كیف تصفین تجربتك المسرحّیة في لبنان ؟:  ١سؤال 

من یحكم على ھو الذي یصف تجربتي فھو بالنھایة  ّيجمھور ھ من األفضل لو أّناّن أظّن :جواب
ي بما أنّن. ا اكبر"ب جھدھ یتطّلألّنل المسرح االستمراریة في العمل وقد أفّض أبحث عن. يالعمل الفّن

 ا قد یبعدني أحیانا عن الظھور وبالنسبة إلّيمّم في اختیار العمل أتأّنى كثیرا ةابحث عن االستمرارّی
سنة أو سنتین أفضل من أن أظھر دائما في أعمال ال ترتقي إلى  ة كّلأن أختار عمل ناجح مّر

     .اللبنانّي المسرح تاریخفي صنع  أشاركأمنیتي أن  .المستوى المطلوب

  

  كیف توفّقین بین عملك الفنّي وعائلتك؟: ٢سؤال 

أسھر دائما على التواجد مع أوالدي في الصباح وبعد عودتھم من . تنظیم الوقت ھو األساس :جواب
العمل بعد الساعة السابعة  توعندما أشارك في عمل مسرحّي، یكون وقالمدرسة أواكب دراستھم 

ولمّدة محدودة كّل سنة أو سنتین وتكون ھذه الفترة المسائّیة فرصة الختبار شيء جدید والتنفیس عن 
مع زوجي في تقسیم األدوار وعلى العموم، إن  اعلى كّل، أنا مّتفقة جًد. ضغط الحیاة وشجونھا

        .على نشاطاتي الفنّیة عائلتي كلھا تشارك في عملي، فأنا أحّب أن یّطلع أوالدي



التي  الطموحاتالتي تعتبرین أّنك حققتھا خالل مسیرتك وما ھي  الطموحاتما ھي  :٣سؤال 
  مازلت تسعین إلى تحقیقھا ؟ 

إن عالقة المسرح مع الجمھور ھي عالقة مباشرة وھذه العالقة تسمح بتفاعل أكبر بین  :جواب
 أّنا باعتبار ناجًح أقدم عمًال إننيلذلك أعتبر . الجمھور والعمل المسرحّي وھذا ھو مقیاس النجاح

ك كل عمل مسرحي جدید أشار یكون طموحي أن. مالًئا المسرح ومتفاعًال معناا جمھورنا یكون دائًم
  .ا على جذب عدد أكبر من الجمھوربھ قادًر

  

  

  ھي أھم أعمالك الفنّیة برأیك ولماذا؟ ما: ٤سؤال 

بالطبع إن التجربة والخبرة تساعد في  .بنظري كّل عمل ھو مھّم ویؤّدي إلى بعد جدید:  جواب
: طبعت مسیرتي الفنیة أكثرھما لذینال العملینبرأیي إن . تھذیب الخیار والقیام بعمل مسرحّي أفضل

وھذا العمل األخیر أعتبره تتویجا لمسیرتي الفنیة " أربعة بنّص الجمعة"و " في بیت في الجمیزة" 
شیئا جدیدا مبتكرا وقد قمت بكتابة النّص وإخراجھ والمشاركة في ألن من خالل ھذا العمل قدمت 

انطبعت في ذھن المشاھد  یلة لكّنھاأعمالي على الشاشة الصغیرة كانت قل. عرضھ على المسرح
  .فكما تعرفون إن النوعّیة ھي التي تغلب في النھایة على الكمّیة

  

  تختارین أخرى؟ مإذا افترضنا أن الزمن عاد إلى الوراء ھل تختارین مجّددا ھذه المھنة أ: ٥سؤال 

إذا عاد الزمن إلى الوراء لكنت اخترت المسیرة ذاتھا فأنا اخترت المسرح والفّن لشغف في  :جواب
ویعبر عن لذة في اللعب على  دقھذا الشغف ھو صا. یس ألنھ مھنة أردت  أن أعمل فیھانفسي ول
درة عالم آخر مكانا مختلف مبنیا على ق إلىیكون لك القدرة على نقل المشاھد  إن اللذة في . المسرح

 باإلمكانیاتالممثلین في إحیاء الشخصیات التي یلعبوھا بینما الشاشة الصغیرة أو الكبیرة تضّج 
 إلى، من الجدیر ذكره، أن البساطة ھي األقرب بسیطةبامكانیات الكبیرة لنقل ما ینقلھ المسرح 

     .الواقعّیة

  

تحقیق  إلىأن تنصحي من یملك  الموھبة؟ وھل تنصحین لھ أن یسعى  ماذا یمكنكإذا : ٦سؤال 
  حلمھ الفني في لبنان؟

أن الشغف ھو من . في النطاق الذي یحبھالعمل  إلىإن نصیحتي لكل شاب وشابة أن یسعى : جواب
ؤوب واكتساب الخبرة عبر كل قل یأتي مع العمل الدث إلى ولكّن ھذا الشغف بحاجة. أساسات النجاح

لذلك الیكفي أن نتمتع بالموھبة على التمثیل حتى ننجح بل نحن . عمل إضافي نقوم بھ لبناء مستقبلنا



بالطبع أشجع كّل شاب وشاّبة لبنانیة  .عادا جدیدةنطور موھبتنا ونكسبھا أببحاجة إلى العمل حتى 
بنان بأمس الحاجة للمثقفین والفنانین فالثقافة یھوى التمثیل السعي إلى تحقیق حلمھ في لبنان ألن ل

ولكّن على الفّنان أن ال ینسى . ا لبنان بعد زوال السیاسة وما تفسدهمبھوینتصر  یبقیان ماوالفن ھ
صمیم قلبھ یسعى دائما إلى التطّور واإلبداع فیأخذ ما ھو  وھي أن یبقى ھاو في. القاعدة الذھبّیة

   . صالح من النقد البّناء ویتجاھل ما ھو افتراء

  كیف بدأت مشوارك الفني وما ھي أھّم التحدّیات التي واجھتیھا في بدایة مسیرتك؟: ٧سؤال 

تحقت في الجامعة بدأت مسیرتي الفنّیة من نادي التمثیل في مدرستي سّیدة الجمھور تّم ال: جواب
أحسست منذ البدایة بالقدرة والشغف على . بصفوف التمثیل في معھد التمثیل في الجامعة الیسوعّیة

تمضیة ساعات طویلة في العمل على المسرح ولم ارغب في درس التقنیات السمعیة والبصریة 
ھي اجھ اّي فنان آخر ني والتي قد تواھم التحدیات التي واجھت. فكرست نفسي أكثر للتمثیل والكتابة

ورفضھم لھكذا مسیرة العتقادھم ان التمثیل في لبنان ھو مضیع الوقت فنظرة عدم دعم االھل 
الذین  أوالدھمعلى دعم  األھللم تشجع " االستخفاف التي كان ینظر بھا المجتمع للممثالت قدیما

یرغبون المضي في مسیرة فنّیة ولم تساعد الحرب في تخفیف ھذا الرفض بل زادتھ حدة لفقدان 
 التواصل مواقعو حینھا كانت الفنّیة المسرحّیة تجري في اللیل  األعمالوبالطبع كانت  األمان

  المطلوب  لي الدعم الذین وّفروا أساتذتياشكر ھنا . غیر موجودة االجتماعي والھواتف الخلیوّیة


