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  لتمثیل ؟  امتى بدأت  - ١

ة عشرالثالث و كان عمري خمس  صّفالعندما كنت في جمھور ال سّیدة مدرسة يف ,منذ صغري تمثیلالبدأت 
  .لمسرح انطالقي في إشھدت  لتي المدرسة اة في ھذه مّییداكاألدأت في قاعة ب .سنة

  

  لمھنة ؟اما الذي دفعك ألختیار ھذه  - ٢ 

  :ثالثة عناصر   ھذه ألمھنة ألختیار لذي دفعني ا

  .لناساضحاك إو  لفكاھةحّب ا - 

حیث  لبیتافي ا و أنا تتلمذت على یده عني كثیًروالدي كان یشّجلناس واولمرح ا ة تحّبة عائلّییئت في بشع- 
غیر ة و بطریق .على ذلك شاھدبھ و أنا و یضعھم في حقائة أمامھم سحرّیو یقوم بألعاب قاء ألصدایستقبل  كان

   .دھم كنت أقّلواعیة 

ة لنادي مال خیرّیلى أعھا یعود ریعھا إة و كّلة و مسرحّیعلى إحیاء حفالت موسیقّیعتني مدرستي شّج - 
“CAS” ستھ مدرسة الجمھورالذي أّس.  



  

  خترت ھذه المھنة؟ة فعل أھلك عندما اما كانت رّد. ٣

  . تشجیع كامل و فخر لموھبة إبنھم

  

  العالم؟في لبنان و" الكومیدّي"ما رأیك في التمثیل  .٤

ب في العالم أتعّج). ھو كثیرو( ئ و فیھ السّی) ھو قلیلو( د فیھ الجّی. ارائج جد التمثیل الكومیدّي في لبنان،
  .الجنسة، فأغلب األفالم تمیل إلى العنف واألعمال الكومیدّی ة منالقّل عندما أرى

  

  ؟او لماذ ؟لین أحببت التمثیل معھن الممّثن ِمَم .٥

 وفتانیا أل, اد حّد ، لیلىبیار شمسیان ،ادفؤاد عّو عازي،أندریھ بخ". شیكو"ب بشكرب عبود الملّق بالتمثیل،
ھم موھوبون ذا ؟ ألّنالم. ة معي أناّیالفّنا مسیرتھم أوھؤالء بد و كّل زوجتي التي أصبحت و طبعا نیال بشارة

   .اأعجبتني كثیًرة في داخلھم مناقبّیو

  

  ؟ةئلّیتك في حیاتك العارت مھنھل أّث _٦

  .مثل زوجتيمثلي ولون ممّثأوالدي عائلة موھوبة ونحن  ،اجابّیرت إیا أّثطبًع

  

  ؟دة كیف یكون إحساسك على المسرحبعد تجاربك العدی _٧

جماھیر ال فير یكون شخص ما على المسرح یؤّثروا الشعور عندما تصّو. شعور من السعادة ال یوصف 
 .ة ألسعادةھذه قّم .لینق و تتفاعل مع الممّثتقھقھ و تصّفمقاعدھا  الجالسة على

 

 لى شخص آخر؟إل ھل تتحّو ،عندما تصعد المسرح _8

تارة ترخي لھ الحبل لكي یقوم  ،ة دقیقةّیل ھو الذي یدیره في لعبة فّنّواأل: لھناك دائما شخصان داخل الممّث
ّن أوالجدیر بالذكر . فیقعى ال یتھادى في حركاتھ ا یلزمھ كما یلزم الحصان حّتطوًركمل وجھ و أ على بدوره
 .تھا مع شخصّیًیتتوافق كّل دوارأن یقوم بأوقات في بعض األ ِإلیھل یطلب الممّث

  ؟ ولماذا؟یھا على المسرحن تؤّدأما الشخّصیات التي تحب _ ٩



 .او یبتكره شخصیأ إلیھدور یطلب  ّيأ تأدیةا لن یكون جاھًزأل ّنھ على الممّثأل ،اتالشخصّی كّل

   ھل تأخذ رأي أحد في عملك؟_ ١٠

باعة الكتابة واالخراج والموسیقى والدیكور واألكسسوارات والطأنا أتحّمل مسؤولیاتي في ، اا أبًدأبًد
 )ھا ھا ھا( ى أّنني أستطیع أن أنّظف المسرح بیديحّت.......و

  عملك؟الیة في ما الخطوات الت_ ١١

ى اّالن لم أستطع أن أتعامل لفاز وحّتللت  كتبت ثالثین حلقة كما ،احضیر لمسرحیة ستبدأ قریًبأنا في صدد الت
 .ة لتحضیر ھذا البرنامج محّطة تلفزیونّی مع أّي

  


