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سلطا* (اسر - 'لقاهر!

7217 6غسطس 12 'لجمعة

لوI جا* 'لسو(سرH 'لفنا* (ستقبل بشوB، @@جه مرّحبة بابتسامة 

مطّعمة @بإنكلJز(ة. 'لقاهر! 6تJلJه في 'لمقاO معرضه M'@L ماLكJنا،

Wة بكلماJلة، عربJقل Z@شر\ (حا ^Lعلى 'لمتناثر! صو *'Lجد

'لخلفJة @في ،»'لتحر(ر مJد'* «قرd (مرحو* لصبJة صوL!. 'لقاعة

.للثوL! 'أل@لى 'أل(اO خالZ 'حترh 'لذH» 'لوطني 'لحزd «مقر

!Lفي صو mLلبلد، @سط من قر(ب جانبي شا' qجز(ر! لسكا* @6خر

تخطئها ال كثJر! تناقضاW. @عشو'ئJتها 'نتظامها @هد@ءها، tحامها @نهاLها، 'لقاهر! لJل 'لصوL تجمع. 'لقاهر! على 'لمطّلة 'لفقJر! 'لنJلJة» 'لقرصا(ة«

6كبر موّلفًا 'لتقاطه 'لعJن على (خفى قد لذلك @Lبما 'لصوL، كل في ظاهر 6ساسي، عنصر |خر، جاِمع ثمة لكن. 'لضاّجة 'لمد(نة هذ^ في 'لز'ئر عJن

ضمن ،)بر@هلفتسJا ('لسو(سرH 'لثقافي 'لمعهد من بدعو! 'لقاهر!، في Äقامته خالZ ماLكJنا 'لتقاهم 'لتي 'لشابة 'لوجو^ تلك Äنها. ماLكJنا صوL لمجموعة

كانت. تحقJقها على 'لجد(د 'لرئJس (عمل بأ* 'لشباd (أمل طموحاW @'ستشعر 6حالمًا ماLكJنا لمس مقابالته، خالZ @من. @'لثقافي 'لفني للتباZM برنامج

Wكلما dلى برسائل 6شبه @نقاشاتهم 'لشباÄ من tفي 'لسلطة حا Mنا جمع 'لفكر!، هذ^ من @'نطالقًا. 'لبالJكLما W'عشر W'Mن، من 'لشهاJستقصى 'لمو'طن'@

(كو* 6* ال ÄلJه، (نتمو' 6* فعًال (ر(د@* 'لذH 'لوطن عن Lضاهم @(حقق 6منJاتهم @(و'فق 'لمستقبل في ÄلJه (صبو* 'لذH 'لمصر(ة 'لد@لة لشكل ÖL'هم

Mف «مجرJة بطاقاتهم على» توصJهم تحمل 'لتي 'لشخصLنا سجل. صوJكLما 'ًMهذ^ من عد ،W'Mًا 'لشهاJد(و، شر'ئط على 6@ فوتوغر'فJقدمها فJفي ل

».'لرئJس 'لسJد عز(زH «عنو'* تحت معرضه

@6قباâ @'لو'جباW، 'لحقوh في 'لرجل مع 'لفعلJة بالمسا@'! (حلمن نساء. @'آلماZ 'لطموحاW من تحمل مثلما @'أل@جاm 'لهموO من تحمل ماLكJنا Lسائل

@'لبحث بالتعلJم باالهتماO تطالب Lسائل. ألطفالهم 'لخبز بتوفJر (طالبو* @فقر'ء @'لعقJد!، 'لد(ن 6@ 'لجنس 'عتباM W'L@* من للجمJع (تسع @طنًا (تمنو*

.'لجمJع مع جد(د! صفحة بفتح @6خرq 'لعلمي،

Zنا @(قوJكLل 6ظهر: «عمله على معلقًا ماJج dغبة 'لشباL مةLا! في عاJقامتي @6ثناء عدًال، 6كثر حÄ ةJلقاهر!، في 'لسابقة 'لفن' O6فالمًا 6نتجت ،2007 عا

من @عدMً' تز'منت 'لقاهر! Äلى 'ألخJر! t(اLتي لكن 'لمد*، 6طر'ç في 'لمنتشر! @'لعشو'ئJاW 'لشو'mL في @(عJشو* (عملو* 'لذ(ن 'لناå عن قصJر!

é'ر! 'ألحدJرً' ستؤثر 'لتي 'لمثJلذ' كلها، 'لمنطقة مستقبل في كث WُLز قرJعلى 'لترك dبع نحو (مثلو* 'لذ(ن 'لشباLُ *مصر سكا.«

)íلك 'إلمكا* في كا* íÄ' (ُقّدمت لو مما 6كبر، جد@W'í q تبد@ 'لنوm هذ' من Lسائل (جعل تز'Z، @ال ،»(نا(ر ثوÄ» !Lبا* مصر شهدته 'لذH 'لتغJJر @لعّل

على قاLM@* بأنهم 'لناå بJن مستشر(ًا شعوLً' ثمة 6* @'ألهم،. كقدL لها 'الستسالO بدZ بهمومه، بنفسه، (نشغل فالشاmL. خمس 6@ ثالé 6@ سنة قبل

'لضغط (مكنهم خصوصًا، @'لرئJس عمومًا 'لسلطة مطالبة Äمكانهم في بأ* 'لشعوL. 'لو'قعJة من 'لشعوL هذ' قرd عن 'لنظر بصرç @'لمطالبة، 'لتغJJر

».'لحقJقي«@ 'إلنساني 'لزخم هذ' كل معرضه @6عطى ماLكJنا، 6َلَهم 'ألLجح، على 'لذH، 'لشعوL هو. @محاسبته علJه

ألطفاZ صممها 'لبصر(ة، 'لفنو* عن عمل @BL مجموعة نتاó كا* مشر@m @هو ،»'لمتنقلة 'لفنJة 'لمدLسة «6(ضًا ماLكJنا (قّدO 'لمعرñ، هامش @على

mL'لشو' Zن @'ألطفاJفي 'لمهمش Wا في 'لغجر، مجتمعاJسنة قبل @كوسوفو، 6لبان.

صوLً' @'لتقط ،1998 عاO 'لبوسنة L't. 'لفرنسJة 'للغة سكانها (عتمد 'لتي 'لسو(سر(ة 'لمنطقة في @(عمل (عJش @هو ،1979 مو'لJد من ماLكJنا لوI جا*

من مختلفة مناطق من @'لشباd 'لفالحJن حJا! عن L@مانJا، في عمل @Lشة في ساهم. 'لعرقJة 'لحرd @قسو! هناI، 'لناå حكا(اW تسرM كتاd، في @ّثقها

سافر. 2002 عاO (ونJسكو (وجJن للكاتب» 'لملك خر@ó «نص @تضم بنفسه، صّممها جر(د! في 'لمشابهة 'لتجاdL عن مقاالW |خر(ن مع @نشر L@6@با،

ÄطاL تتجا@t ال محد@M! @تقنJاí W'@M6 Wلك في مستخدمًا 'لعر'h، في @'لحرd 'لعالمي 'لتجاL! مركز عن قصJرً' فJلمًا @6نجز ،2005 في نJو(وÄ ILلى

 .L@6@با في 'لصحافة تتبناها 'لتي تلك عن تختلف نظر @جهاÄ Wبر'Ä tلى تهدç شخصJة مقابالÄ Wلى Äضافة 'لمحموZ، 'لهاتف عبر 'لممكن
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