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 فنا بنفسك ؟عّر -١
سنة  Business BAU یج جامعة وخّر ١٩٩٧ة سنة یج معھد الفنون اللبنانّیاغ خّروسام صّب

لى جانب التمثیل وما إخمس سنوات بدأت بتقدیم البرامج  خرآو ١٩٩٧سنة  ل منمّثأ ١٩٩٦
  .نى اآلزلت حّت

   
 ؟عمر بدأت التمثیل في أّي -٢

م سكتشات خالل سنة من بدایة دخولي الجامعة كنت أشارك وأقّد 18 بدأت التمثیل في عمر
   .ة لنھایة السنةوالجامعّی ةالحفالت المدرسّی

 
 ؟ختیار ھذه المھنة ؟ ولماذااما الذي دفعك الى  -٣

تھا ة فنمّیة وفكرّیجسدّی كتشفت في ذاتي طاقةا. لى ھذه المھنةإني لعي بھ شّدوي للتمثیل وحّب
  .ي للتمثیلمن كثرة حّب

 
 ؟ًال ما المھنة التي تختارھاإذا لم تكن ممّث -٤

 .لى عالم الدیكور والھندسةإجھت ّتاا ًال لكنت حتًمإن لم أكن ممّث
 

 ؟ةسعید في حیاتك المھنّیھل أنت  -٥
البلد  في ھذا لیس ھناك تقدیر للفّن في لبنان ألّن الست سعیًد اأكید سعید ولكن ألكون صریًح أنا

ة بینما ة والفكرّیر طاقاتھ الجسدّیمثًال یستطیع الفنان أن یفّج Hollywood بینما في الخارج
ني الناس تعرفني وتحّب سعادتي في لبنان أّنولكن . ة لھذا العملة مادّیفي لبنان ال یوجد إمكانّی

  .اقلبي فرًح فھذا الوضع یمأل
 

 ؟للك المفّضمن ممّث -٦
 ،میشال أبو سلیمان ،ازجورج خّب: ھناك مجموعة من األشخاص تعجبني أعمالھا، من لبنان 

 Robert William , Jim Carry: من الخارجو .لیلیان نمري ،ةروال شامّی ،ماریو باسیل
,  
 Eddy Murfy , Dustin Hoffmen ف أكثر على ھذه نشاھد األفالم كي نتعّر نأ المھّم

  .اتالشخصّی
  

 ؟خر أعمالكآما  - ٧
 .كومیدّي وكتابة مسلسل  OTVعلى  "خدني معك"مجموعة من حلقات 

 
 ؟ما الدور الذي تطمح أن تقوم بھ -٨

نسان فقیر إلھ من قبل وھو لم أمّث ادوًر ؤّديوأطمح أن أ ،في أدوار الكومیدیا اأنا أستمتع كثیًر
 .خراآلبھتمام ة واإلنسانّیھذا الدور یعّبر عن الشعور باإل د ألّنلدرجة التشّر

 
    ؟OTV على "كخدني مع" ة في برنامجھل تعتمد العفوّی - ٩



یعني تلفزیون الواقع یعني  Real TV ؟ ھو من نوعبرنامجالنوع ھذا  ھل تعلمون ما ،أكید
 .ةة والطبیعّیان الضیف العفوّیكات الفّنتحّر ر كّلتصّو. األوقات في كّلالكامیرا موجودة 

 
 ؟ ام ما رأیك في ھذا المثلّوع فرخ البّط - ١٠

لى عمل إھھ و ستوّجأعندما یكبر  ستمرار في التمثیلوھل ستشجع ابنك على اإل
 ؟خر؟ ولماذاآ

خر آلى عمل إھھ أوّجبني ھذه المھنة وسوف اأن یخوض  ھذه المھنة صعبة وتقھر فأنا ال أحّب
 .مكانوأبعده قدر اإل


