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 حىارمع الكاتب والتشكيلي واملغين حممىد ميكري مبناسبة إفتتاح معرضه بالرباط

 
 حاوره عبده حقي

 خاص باملىقع

إْ٘ عطٛدلُٛع١ اإلخٛإ َٝهسٟ ايػٓا١ٝ٥ ايػٗري٠ اييت تطِ نال َٔ د١ًًٝ ٚذلُٛد ٚحطٔ 

 (ٜجٌُ)َٔ َٔ مجٝع األدٝاٍ َٓر أٚاضط ضتٝٓات ايكسٕ املاضٞ إىل ايّٝٛ َٔ مل . ْٜٚٛظ 

ٜٚٓتػٞ بسٚا٥عٗا اخلايد٠ اييت حككت غٗس٠ عامل١ٝ جتاٚشت نٌ احلدٚد بايسغِ َٔ ضسٚا٠ املسح١ً 

ٚدلُٛعات  ايف١ٝٓ ايطبع١ٝٓٝ اييت عسفت ظٗٛزدلُٛعات ْاع ايػٝٛإ ٚدٌٝ دٝالي١ ٚملػاٖب

بْٛٞ )ٚ ( Bee Geesايبٝت دٝص)غٓا١ٝ٥ زا٥د٠ يف َٛضٝك٢ ايسٚى ع٢ً غساز

 The Rolling زٚيٝٓؼ ضتٕٛ)ٚ ( Boney M إِٜ

Stones) ٚ(ايطٛبريتساَبSupertramp )  ٚغريِٖ بايسغِ َٔ ٖرٙ املسح١ً ايٓات١٦

فٓٝا فكد فسضت دلُٛع١ اإلخٛإ َٝهسٟ صٛتٗا ٚحككت غٗس٠ جتاٚشت نٌ احلدٚد َٔ اهلٓد 

ٜاَساٜا ـ غعًتٗا ْازـ دٜساَداّ ـ َػسّٚ ـ )غسقا إىل ايهازاٜيب غسبا حٝح طافت أغاْٝٗا نٌ ايكازات 

ٜاهلاِٜ ـ نٌ غٞ فٝ٘ ٜطخسْٞ ـ فسام حلُاّ ـ يًًٝٞ طٌٜٛ األغ١ٝٓ ايػٗري٠ اييت قسصٓت َكاَاتٗا 

َٚٔ املعًّٛ إٔ  (ئ ٜطُح قًيب ـ حس١ٜ ـ ٜاداز)إىل أغاْٞ ايجُاْٝٓات  (بْٛٞ إِٜ)املٛضٝك١ٝ فسق١ 

مجٝع أفساد اجملُٛع١ مل تكتصسَٛاٖبِٗ ع٢ً اإلبداع املٛضٝكٞ فخطب ٚإمنا إتطعت يتُتد إىل 

 … ايتذسٜب ٚاإلخنساط بٓفظ احلُاع يف حكٍٛ ايطُٝٓا ٚايتػهٌٝ ٚايسضِ ٚايهتاب١ ٚايسقص

ٚميهٔ إعتبازذلُٛد َٝهسٟ جتاٚشا ٖٛ قا٥د ٖرٙ ايفسق١ ايعامل١ٝ ٚايرٟ ْفتح َع٘ ٖرا احلٛازاخلاص 

مبٓاضب١ إفتتاح َعسض٘ ايتػهًٝٞ بإحد٣ املكاٖٞ مبد١ٜٓ ايسباط ٚايرٟ ضِ يٛحات َٔ إجناش ٚايدٙ 

 :اييت تعٛد إىل ثالثٝٓات ايكسٕ املاضٞ باإلضاف١ إىل يٛحات يطٝفٓا (محٛد٠ َٝهسٟ)املسحّٛ 

ايفٓإ ذلُٛد َٝهسٟ غهسا ع٢ً تًبٝتو دعٛتٓا إلدسا٤ ٖرا احلٛازمبٓاضب١ إفتتاح َعسضهِ  :ع 

ايرٟ ٜطِ يٛحات َٔ إجناشٚايدنِ املسحّٛ محٛد٠ َٝهسٟ إىل داْب بعض يٛحاتو ملاذا اآلٕ 

 َٚاٖٞ ايػا١ٜ َٔ عٛد٠ اإلبٔ إىل األب ؟



 

 Page 2  خاص مبذ١ً إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١

 

غهسا يو ايطٞ عبدٙ ٚملٛقع إحتاد نتاب اإلْرتْت املػازب١ ، اهلدف َٔ ٖرا املعسض ٖٛإطالع  :ج 

اجلُٗٛزاملػسبٞ ٚخصٛصا عػام دلُٛع١ اإلخٛإ َٝهسٟ ع٢ً إزخ فين تػهًٝٞ ٜٓدزج ضُٔ 

ايسؤ١ٜ ايف١ٝٓ يعا١ً٥ َٝهسٟ فايٛايد زمح٘ اهلل مل ٜهٔ زدٌ إداز٠ فخطب ٚإمنا نإ أٜطا عاشفا 

 . ٚزضاَا َٚٓفتخا ع٢ً ايجكاف١ ٚايفٔ يف َفَُٗٛٗا ايػاٌَ

ٌٖ ٖرا ٜعين إٔ دلُٛع١ اإلخٛإ َٝهسٟ ٖٞ ْتاج ب١٦ٝ دلتُع١ٝ ف١ٝٓ أضُٗت نجريا يف  :ع 

 زضِ َعامل َطتكبًٗا املٛضٝك٢ ؟

ْاٟ َاٖسَعسٚف ٚٚايدتٞ ناْت َٔ ايٓطا٤  (قصب١)بهٌ تأنٝد فذدٟ نإ يف تًُطإ عاشف  :ج 

ٚبايتايٞ فٓخٔ اإلخٛإ َٝهسٟ ..املٓػدات يألَداح ايد١ٜٝٓ ٚايصٛف١ٝ ٚٚايدٟ عاشف عٛد ٚزامسا 

 . األبٓا٤ د٦ٓا ناضتُساز١ٜ هلرا املطازايفين يف ايعا١ً٥

ٜتطا٤ٍ مجٗٛزنِ ايّٝٛ عٔ ضسغٝابهِ نُذُٛع١ عٔ ايطاح١ ايف١ٝٓ ٚايػٓا١ٝ٥ َٓر ضٓني  :ع 

 . عدٜد٠

إْٓا ْػتػٌ ْٚعٌُ ، نٌ فسد َٓا ٜػتػٌ يف َٝداْ٘ ايفين .. بايعهظ يٝظ ٖٓاى غٝاب  :ج 

ْٜٛظ ٜٛاصٌ أعُاي٘ ايطُٝٓا١ٝ٥ ٚحطٔ يف املٛضٝك٢ ٚايتًخني ٚأْا يف ايسضِ ٚايهتاب١ . اخلاص 

ٚقد أحسشْا ع٢ً ايعدٜد َٔ اجلٛا٥صاملػسب١ٝ ٚايعامل١ٝ ، نُا ٜطسْٞ إٔ اشف إىل مجٗٛزْا 

 . ايعصٜصخربقسب إطالم أيبَٛاتٓا اجلدٜد٠ ألخٞ ْٜٛظ ٚأْا زٜجُا تتٛفسايعسٚف ايف١ٝٓ يريو

أال تعتكد ايفٓإ ذلُٛد إٔ اإلعالّ بػهٌ عاّ مل ٜٛفهِ حكهِ ٚاإلحتفا٤ بتذسبتهِ ايػٓا١ٝ٥  :ع 

 املتفسد٠ ع٢ً املطت٣ٛ املػازبٞ ٚايعسبٞ ؟

بايعهظ إٕ اإلعالّ املػسبٞ خصٛصا اإلذاع١ ٚاجلسا٥د قد ٚانبت جتسبتٓا َٓر ضبعٝٓات ايكسٕ  :ج 

نُا التفٛتين ٖرٙ ايفسص١ دٕٚ إٔ أنسزَس٠ أخس٣ .. املاضٞ ٚيٛالُٖا ملا حككٓا ٖرا اإلْتػازاملتُٝص

اإلعرتاف بايدعِ ٚايسعا١ٜ اييت مشًٓا بٗا ايساحٌ املػفٛزي٘ احلطٔ ايجاْٞ ٚتٛدٝٗات٘ ايطا١َٝ 

 . يًكُٝني آْراى ع٢ً دلاٍ األغ١ٝٓ املػسب١ٝ يإلحتفا٤ ٚاإلٖتُاّ بتذسبتٓا

يف يكا٤ ضابل بٝٓٓا ٜعٛد إىل أٚا٥ٌ تطعٝٓات ايكسٕ املاضٞ ع٢ً ٖاَؼ َٗسدإ أص١ًٝ قًت  :ع 

أْهِ نٓتِ تًكٕٛ أحٝاْا بعض ايتُٗٝؼ ٚايتٓهسٚعدّ تفاعٌ بعض املػسفني ع٢ً اإلْتاج ايػٓا٥ٞ 

 باإلذاع١ ايٛط١ٝٓ آْراى أيٝظ نريو ؟

 .صخٝح حصٌ ٖرا يهٔ بػهٌ ْادز :ج 
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ايفٓإ ذلُٛد َٝهسٟ أعتكد أْ٘ الخٛف ع٢ً ايعاٖس٠ املٝهس١ٜ فٗٓاى اخلًف ايكادَٕٛ َجٌ  :ع 

 جنًو عال٤ ْٚاصسجنٌ أخٝهِ حطٔ دٕٚ إٔ ْٓط٢ إبٓتو اييت متازع ٖٛا١ٜ ايسقص ايعصسٟ ؟

ٜعػكٕٛ ٚميازضٕٛ ايعصف ٚايػٓا٤ ع٢ً ايُٓط .. طبعا إِْٗ أٜطا فسٚع َٔ تًو ايػذس٠ ايف١ٝٓ :ج 

 . املٝهسٟ ٚنٌ ٚاحد َِٓٗ يف جتسبت٘ اخلاص طبعا

 نٝف تٓعسإىل املػٗد ايفين ٚايػٓا٥ٞ باخلصٛص يف املػسب ؟ :ع 

ٖٓاى َع األضف فٛض٢ ٚاضتفخاٍ ايكسص١ٓ ٖٚرٙ أَٛزتكتٌ ايفٔ ٚالتطٛزٙ ٖٚرٙ فسص١ نٞ  :ج 

 . جندد دعٛتٓا إىل املصٜد َٔ احلصّ

 . غهسا يهِ ايطٞ ذلُٛد َٝهسٟ :ع 

 


