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سريع البديهة يعرف كيف يرسم . د المواهبان متعدبو سليمان فنّميشال أ
ميشال ل والرابع األ التقى تالمذة الصفّ. البسمة على وجوه المشاهدين

  :حد المقاهي في الزلقا وكان هذا الحوارأبو سليمان في أ
  ف ميشال أكيفنفسه؟ب سليمانبو يعر 

 ٣متزوج ولدي . ١٩٦١انا ميشال ابو سليمان من مواليد عام  -
 .اوالد

 ال؟ن تكون ممثّهل كان حلم حياتك أ 
كون في طفولتي، كنت أحلم أن أف .هوايتيالتمثيل كان  كال، -

  .قبطان طائرة
 وما كان عملك األ ين؟مع من؟أ ثيل؟ت التممتى بدأل؟و 



- عندما كنت صغيرا كنت هاويات ا للمسرح ومثّلت في مسرحي
ل وشاركت في أ ،١٩٨٠وفي عام  .١٩٧٧الضيعة منذ العام 

ة لي اسمها مسرحي"كمحترف "ة المتحدةالواليات اللبناني. 
 هذه التجربة؟عك على خوض من شج 

  .على احتراف التمثيلعتني ي شجمأ -
 حياتك العائل ر فيفي مهنتك؟ وهل تؤثّ ما الذي تحبة؟ي 

. ني أعطي من نفسي لآلخريننّه في عملي هو أحبما أ -
فصل ني أنّوإ. حاسيس جميلةوأسعدهم وأنقل إليهم مشاعر وأ

خرىر واحدة في أا بين مهنتي وعائلتي، فال تؤثّتمام. 
 بناءك على امتهان التمثيل؟ع أهل تشج 

فهي في . مهنة لهمكبنائي على اختيار التمثيل ع أشجكال، ال أ -
وأنا أعمل في مهن . ن لهم حياة كريمةن تؤم تستطيع أال بلدنا

 .عيل عائلتيأخرى كي أستطيع أن أ
 ؟"الرقص مع النجوم"لى برنامج مت إلماذا تقد 

المشاركة فيه  يمين عليه طلبوا إلالقي نم إلى البرنامج لكتقدلم أ -
يت الطلبفلب. 

 هل برنامج الرقص مع النجوم مركّب؟ 
لمعايير ويخضع ل نسخة عن البرنامج االنكليزيكال فالبرنامج _ 

كما  را ومحضشيء كان دقيقً كّل نوبالتالي فإ. نفسها والشروط
  .يجب

 كمال مسيرتك الفنّإلى متى تنوي إة؟ي 
سأواصل العمل طالما أنا قادر على نقل الفرح إلى الناس  -

 .البسمة على شفاههمرسم لى قلوبهم ووإدخال السعادة إ



 رنامر بهل تحضجا؟ا قريب 
- م قسأقدريبانين مثل ايا مع عدد من الفنّا برنامجوب لي أي

 ...ماريو باسيل و
 ة الناجحة؟ماذا ستفعل بعد حياتك التمثيلي 

 ظنني أنّة أللى الجنّني سأذهب إنّأعتقد أ"يبتسم أبو سليمان ويقول 
  .من يرسم البسمة على وجوه الناس اهللا يحب نأ
 ما في لبنان برأيك؟ مستقبل الفن 

 الفن نأ ظنفي لبنان وعاش الناس بطمأنينة أالسالم  ذا حّلإ -
 .الناس سيزهر ويصبح متعة لكّل

 نت متفائل بمستقبل لبنان؟هل أ 
  .سف، مع األكالّ-
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