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 حىارمع املمثلة والشاعرة لطيفة أحرار

 

 عبده حقي. حاورها

يف ٖرا .. ايٛج٘ اآلخسيًُُج١ً املػسب١ٝ يطٝف١ أحساز تهصف عٓ٘ مبٓاضب١ ايّٝٛ ايعاملٞ يًصعس

احلٛاز اخلاص ْعسج َع يطٝف١ أحسازَٔ زنح املطسح إىل َٓص١ ايصعسنٞ ْطتجًٞ َعٗا ضسٖرا 

َت٢ إبتدأت َػاَستٗا ايصعس١ٜ ؟ . ايتعدد اإلبداعٞ املساٚح بني ايطُٝٓا ٚاملطسح ٚايصعسأٜضا 

نٝف تٓظسإىل اإلحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًصعسيف ضٝام ايسبٝع ايعسبٞ ؟ َٚا جدٜدٖا يف املطسح 

  .ٚايطُٝٓا 

س ـــ مبٓاضب١ ايّٝٛ ايعاملٞ يًصعس، أْت نُُج١ً َطسح١ٝ َػسب١ٝ ، نٝف تٓظسٜٔ إىل ٖرا 

 اإلحتفا٤ ؟

 21إٕ ّٜٛ . ج ـــ اإلحتفا٤ بايّٝٛ ايعاملٞ يًصعسٖٛإحتفا٤ باجلُاٍ بايصعٛزباإلحطاس ايصادم 

َازس ٖٛبدا١ٜ فصٌ ايسبٝع حٝح ايطبٝع١ تتجٌُ باأليٛإ ٚايعبل ٚجٖٛس ايصعس الخيتًف عٔ ٖرٙ 

 ٚيف ٖرا ايصَٔ حٝح اإلْطا١ْٝ تعاْٞ َٔ ايصسٚد ٚايضٝاع ٜصريايصعسٖٛ بٛصًتٗا اآل١َٓ . ايعٓاصس

س ـــ نٝف صازاجلطد يف أبعد صٛز جسأت٘ ٖٛ ايًػ١ اييت تتٛاصًني بٗا َع اجلُٗٛز، ٖٚرٙ نُا 

 ْعًِ جتسب١ جدٜد٠ قسزت املػاَس٠ بٗا يف أعُايو األخري٠ َايطس يف ذيو ٚملاذا يف ٖرا ايظسف ؟

ج ـــ بدا١ٜ البد َٔ اإلشاز٠ إىل إٔ ايصعسَهٕٛ أضاضٞ يف ايعٌُ املطسحٞ ، ٚشدصٝا أعتربإٔ 

اجلطد َظٗسَٔ َظاٖسايصعس١ٜ احلسن١ٝ اييت تعطٞ يًصٛت ٚايفعٌ أ١ُٖٝ بايػ١ ، خصٛصا ع٢ً 

 .َطت٣ٛ املطسح ٚايهٛزٜػسافٝا 
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س ـــ َٔ دٕٚ شو إٔ أعُايو األخري٠ حسنت ايسقٝب ايهأَ يف الٚعٞ دلتُعاتٓا ايعسب١ٝ ، فإىل 

أٟ حد زحبت ٖرا ايسٖإ يف إعاد٠ اإلعتبازيًجطد األْجٟٛ نطاق١ يًخٛازٚاإلحتجاج يف عصساملد 

 ايطًفٞ ثِ نٝف تصعسٜٔ ٚأْت تصافخني

 ذلُد ايفٝصاشٟ ؟

ج ـــ طبعا قبٌ نٌ ش٤ٞ حنٔ َعا َٛاطٓإ ْٓتُٞ هلرا ايبًد املتعدد ايرٟ حنب٘ ، صخٝح أْٓا 

 .خنتًف نجريا يهٔ الأحد َٓا َعا ٜفهسيف إيػا٤ اآلخسأٚ إقصا٥٘ 

 س ـــ ٌٖ َاشاٍ املطسح أبٛ ايفٕٓٛ ؟

ج ـــ بهٌ تأنٝد ٚضٝبك٢ نريو ، إْ٘ فٔ حٟٝٛ ، أضاضٞ ٚتفاعًٞ ٖٚٛأٜضا فٔ ٜتطٛزٜٚٛانب 

 .ايتخٛالت اإلْطا١ْٝ ٚاجملتُع١ٝ 

 س ـــ ٌٖ تتٛقعني دٜٓا١َٝ ثكاف١ٝ بعد زحٌٝ ٚشٜسايجكاف١ ايطابل ؟

ٚع٢ً نٌ حاٍ . ج ـــ ايدٜٓا١َٝ َٛجٛد٠ دا٥ُا ، يهٔ ض٤ٛ ايتدبريٖٛايطبب يف تسدٟ ايٛاقع ايجكايف 

 . ٚأْا أْظسإىل املطتكبٌ 2012حنٔ يف بدا١ٜ ض١ٓ 

 س ـــ مجٌٝ ٚايطُٝٓا َا حظٗا يف حتٛيو ايفين ايسأٖ ؟

 .ج ـــ طبعا ٖٓاى أفالّ َٚصازٜع يف املطتكبٌ ؟

 س ـــ ٌٖ ميهٔ إٔ تطًعٝٓا ع٢ً َصازٜعو ايطُٝٓا١ٝ٥ املكب١ً ؟

 .ج ـــ ٖٓاى َصسٚع فًِٝ نٓدٟ يف املصٛاز

 ن١ًُ أخري٠ يًصعسا٤ يف عٝدِٖ ايعاملٞ: س ـــ بايتٛفٝل 

 ج ـــ أقٍٛ هلِ احلٝا٠ يف حاج١ إىل ايصعسٚاإلْطا١ْٝ يف حاج١ إىل قصا٥دنِ

 .ايصعس١ٜ 

 س ـــ َاٖٛ ايبٝت ايصعسٟ ايرٟ تطتخضسٜٓ٘ بٗرٙ املٓاضب١ ؟

 (ٖرا بٝت شعسٟ َٔ ْظُٞ)ج ـــ عٓدَا ٜػين حًصٕٚ َا تٜٗٛد٠ ملٝت فإٕ األزض متٓخ٘ احلٝا٠ 

 س ـــ مجٌٝ ٚزا٥ع جدا َٚاذا عٔ ثأَ َازس عٝد املسأ٠ ؟
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قد تهٕٛ زجال قاصسا قد انٕٛ اَسا٠ غري َهت١ًُ يهٓو ش٦ت أّ أبٝت فاْا : ج ـــ باختصازأقٍٛ 

 .ْصفو االخس

س ـــ مجٌٝ ٖرا أمجٌ إٖدا٤ َٓو إىل مجٝع ايٓطا٤ املػسبٝات ٚايعسبٝات يف ايّٝٛ ايعاملٞ يًُسأ٠ 

  َازس ٚأْت ق١ٜٛ فٓٝا َٚتأيك١ َطسحٝا َٚصٗٛز َػسبٝا ٚعاملٝا8ٚأقٍٛ يو عٝدى أضعد ٚنٌ 

 ج ـــ ٌٖ زاقو ايبٝت ايصعسٟ

ع ـــ طبعا بٝت شعسٟ زا٥ع َٔ إبداع زا٥ع١ إْ٘ خيتصٍ بهٌ عُل ايًخظ١ األٚىل ع٢ً األزض بني 

 .آدّ ٚحٛا٤

 س ـــ يٓعد َٔ عٝد املسأ٠ إىل عٝد ايصعسَاجدٜدى ؟

 .ج ـــ إْين أفهس يف إصداز دٜٛاْٞ ايصعسٟ األٍٚ 

 س ــــ مجٌٝ ٌٖ بايًػ١ ايعسب١ٝ أّ بايفسْط١ٝ ؟

 ج ـــ بايًػتني َعا دٜٛإ عسبٞ ٚفسْطٞ

س ــــ نٝف ٌٖ ضٝهٕٛ دٜٛإ بدفتني قصا٥د بايعسب١ٝ َسفٛق١ برتمجتٗا بايفسْط١ٝ أّ ٖٛدٜٛإ 

 bilingue َصدٚج ايًػ١

 .ج ـــ أجٌ دٜٛإ بكصا٥د عسب١ٝ ٚأخس٣ فسْط١ٝ 

 س ــــ َٔ ٜهتب ايٓص ايصعسٟ املُج١ً يطٝف١ أحساز أّ ايصاعس٠ يطٝف١ أحساز؟

 .ج ـــ طبعا أْا َٔ تهتب أشعازٖا 

  س ـــ أزٜد إٔ أقٍٛ ٌٖ تهتبني ايصعس َٔ َٛقعو نُُج١ً أّ َٔ َٛقعو نصاعس٠ ؟

ج ـــ أنتب ايصعسَٔ َٛقع يطٝف١ أحسازايصاعس٠ ، ٌٖ تعًِ أْين نتبت ايصعسقبٌ إٔ أَازس 

 .املطسح 

 س ــــ َٔ َٔ ايصعسا٤ تكس٥ني أنجس عٓدَا تطًكني املطسح ؟

 ج ـــ ايصاعسايربتػايٞ فسْاْدٚ بٝطٛا ٚايصاعس٠ األَسٜه١ٝ شاْا نْٛتٕٛ

 ــ شهسا ْٚت٢ُٓ يو َصٜدا َٔ ايتأيل 


